
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις: 29.05, 17.06, 26.06, 04.07, 12.07, 20.07,  

28.07, 04.08, 09.08,  13.08, 14.08, 21.08, 28.08, 09.09, 23.09                         8 Ημέρες 

 

 

ΠΑΝΟΡΑΜA ΧΩΡΩΝ ΒΑΛΤΙΚΗΣ   
Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία 

με Ημιδιατροφή, Εισόδους και υψηλού επιπέδου Ξεναγήσεις 
 

 

Βγαλμένες σαν από παραμύθια, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, μπορούν όχι μόνο διεκδικούν επάξια μια θέση στις πιο 

όμορφες χώρες του κόσμου, αλλά διαθέτουν και συναρπαστικό ιστορικό και καλλιτεχνικό παρελθόν.  

Μια φύση μοναδική με πανέμορφα δάση και κάστρα. Πόλεις με γραφικά σοκάκια και επιβλητικά κτίρια και ένας 

κόσμος που χαμογελά και χαίρεται τη ζωή μεταδίδοντας αυτή την εύθυμη ατμόσφαιρα στον ταξιδιώτη που θα τις 

επισκεφθεί.  

Το ταξίδι στις Βαλτικές Χώρες είναι ένα οδοιπορικό στην πιο παρθένα και άγνωστη περιοχή της Ευρώπης. 

 

Ημιδιατροφή & είσοδοι για να έχετε προκαθορισμένο 
κόστος χωρίς "τοπικές εκπλήξεις"! 

Επισκέψεις  στην Σίγκουλντα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της 
Λετονίας, στην Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής, 
καθώς και στην πολύ γραφική πόλη Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη 
της Εσθονίας, που συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα 
 

 
Διπλωματούχοι τοπικοί  ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για 
συνεχείς και εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε 9 σημαντικά αξιοθέατα 
(κάστρα, μουσεία, εκκλησίες, ανάκτορα)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

ΗΗ  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττοουυ  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
 

Το Versus Travel, οπαδός των ποιοτικών και εμπεριστατωμένων προγραμμάτων, περιλαμβάνει ημιδιατροφή, 

επισκέψεις και εισόδους σε εντυπωσιακά αξιοθέατα των χωρών της Βαλτικής, που σε άλλα προγράμματα 

παραλείπονται. Με τον τρόπο αυτό έχετε προκαθορισμένο κόστος χωρίς "τοπικές εκπλήξεις"! 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 
 

 Ημιδιατροφή (δείπνο μέσα στα ξενοδοχεία και όχι μεσημεριανό σε τοπικά εστιατόρια).  
 εννέα εντυπωσιακά αξιοθέατα των χωρών της Βαλτικής, που σε άλλα προγράμματα 
παραλείπονται, όπως στο κάστρο Τρακάι και το μουσείο του, στο μουσείο Τσιουρλιόνις στο 
Καούνας, στα ανάκτορα Ρουντάλε, στο μουσείο αυτοκινήτων αντίκας στη Ρίγα, στο μεσαιωνικό 
κάστρο Τουράιντα, στο κάστρο και το μουσείο Βιτάουτας, στο θερινό ανάκτορο Μεγάλου 
Πέτρου στο Ταλίν, στην αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια 
από τερακότα στο Τάρτου κ.ά. Με τον τρόπο αυτό έχετε προκαθορισμένο κόστος χωρίς 
«τοπικές εκπλήξεις»!!! 
  Επισκέψεις στη Σίγκουλντα, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, στη Γιούρμαλα –
το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής–, καθώς και στην πολύ γραφική πόλη Τάρτου, την 
αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας, που συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα. 
 Τρεις διανυκτερεύσεις στο Βίλνιους για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις επισκέψεις μας 
σε σημαντικά αξιοθέατα (Τρακάι, Κάουνας, Βίλνιους, ανάκτορα Ρουντάλε), σε διαφορετικές 
ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για μια εμπεριστατωμένη και όχι επιφανειακή 
επίσκεψή τους. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*Sup., 5*.  
 Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για συνεχείς, 
εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις σε σημαντικά αξιοθέατα (κάστρα, μουσεία, εκκλησίες, ανάκτορα). 
Μια πολύ σημαντική και ακριβή παροχή που δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και 
εκτός του πούλμαν, καθώς στις χώρες της Βαλτικής δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς 
ξεναγούς.  
 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά έκδοσης Versus Travel. 
 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων, των check points, καθώς και τα 
φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 
συνήθως. 

Συγκρίνετε και μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH 1285   17.06  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    17.06  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    24.06  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   24.06  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 

LH 1285   26.06  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    26.06  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    03.07  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   03.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

Μερικές από τις πτήσεις που το Versus Travel εξασφάλισε για εσάς.  

Οι πτήσεις αυτές ισχύουν με πιθανή τροποποίηση από την αεροπορική εταιρεία. 

Τελικές πτήσεις με το τελικό ενημερωτικό της εκδρομής σας  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH 1285   04.07  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    04.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    11.07  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   11.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   12.07  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    12.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    19.07  ΚΑΟΥΝΑΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   19.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   20.07  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    20.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    27.07  ΚΑΟΥΝΑΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   27.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   28.07  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    28.07  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:40-12:55  

LH  887    04.08  ΚΑΟΥΝΑΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   04.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   04.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  806    04.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΚΑΟΥΝΑΣ        10:25-13:25  

LH  883    11.08  ΤΑΛΙΝ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ                 18:05-19:30   

LH 1284   11.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   09.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    09.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    16.08  ΚΑΟΥΝΑΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   16.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 

LH 1285   13.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    13.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    20.08  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   20.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:40-00:25 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LH 1285   14.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    14.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    21.08  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   21.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 

LH 1285   21.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    21.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    28.08  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   28.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 

LH 1285   28.08  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  886    28.08  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΒΙΛΝΙΟΥΣ          10:20-13:20  

LH  837    04.09  ΤΑΛΙΝ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ                 18:05-19:30   

LH 1284   04.09  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 

LH 1285   09.09  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    09.09  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    16.09  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   16.09  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 

LH 1285   23.09  ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ              06:25-08:25  

LH  880    23.09  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΤΑΛΙΝ                09:45-13:00  

LH  887    30.09  ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          14:20-15:30   

LH 1284   30.09  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ               20:45-00:30 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΟΟΟΔΔΔΗΗΗΓΓΓΟΟΟΙΙΙ   VVVEEERRRSSSUUUSSS   

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. 
 

 

  

 

 
Ένα ταξίδι που έχει ταυτιστεί με το όνομα του Versus, με τις εξασφαλισμένες εβδομαδιαίες 

αναχωρήσεις που πραγματοποιούμε κάθε καλοκαίρι στις τρεις Βαλτικές Χώρες: Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία. Με σωστή διάρκεια, χωρίς περικοπές, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα 

εμπεριστατωμένο, πλούσιο ταξίδι, με ημιδιατροφή καθημερινά και με εισόδους σε πολλά 

αξιοθέατα, πάντα στη συνεχή προσπάθειά μας να υπάρχει προκαθορισμένο κόστος από Ελλάδα. 

Το ταξίδι αυτό είναι κατ΄ αρχήν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Με μεσαιωνικά κτίρια με στέγες από 

την εποχή των ιπποτών και προσόψεις που καλύπτουν όλη την γκάμα των παστέλ χρωμάτων, με 

στενά σοκάκια, πλακοστρωμένους δρόμους, εντυπωσιακά κάστρα, ήσυχες λίμνες και πανέμορφες 

διαδρομές, το πρόγραμμα αυτό έχει τα σωστά «συστατικά» για μια συγκλονιστική εμπειρία σε 

μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως υπάρχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εξερευνήστε την πρωτεύουσα της Εσθονία, το Ταλίν, μια πόλη-αίνιγμα, γεμάτη 
αντιφάσεις 

 Περιηγηθείτε στην καλύτερα διατηρημένη πόλη της Ευρώπης, την πρωτεύουσα της 
Λετονίας, την Ρίγα 

 Επισκεφθείτε το πολύ ενδιαφέρον και μοναδικό μουσείο αυτοκινήτων αντίκας 

 Θαυμάστε τα ανάκτορα του Ρούνταλε, από τα ομορφότερα της Ευρώπης 

 Ανακαλύψτε τη γοητεία της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, του Βίλνιους, που έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο 

 Δείτε το μεσαιωνικό κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι, κτισμένο πάνω στα νησιά της λίμνης 
Γκάλβε, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα 

 Περπατείστε στην Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής 
 



  

ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα στις τρεις χώρες της Βαλτικής: την Εσθονία, την 

Λετονία και την Λιθουανία.  

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας, το πανέμορφο Ταλίν και η αρχαιότερη πόλη της 

Εσθονίας, το Ταρτού, η πρωτεύουσα της Λετονίας και η καλύτερα διατηρημένη 

πόλη της Ευρώπης, η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το μαγευτικό Βίλνιους, 

με τη γειτονική πόλη Τρακάι (η πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας) και η 

Κάουνας (η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας), είναι οι σταθμοί μας σε 

αυτό το υπέροχο ταξίδι. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΑΛΙΝ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 

πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 

την Εσθονία και την πρωτεύουσά της, 

το Ταλίν, μια πόλη-αίνιγμα, γεμάτη 

αντιφάσεις. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΙΝ  

(Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο πρώην 

θερινό ανάκτορο του Μεγάλου 

Πέτρου) 

Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε 

στον λόφο Τούμπεα, όπου θα δούμε το 

παλιό κάστρο με τον ψηλότερο πύργο 

της πόλης, το μπαρόκ παλάτι (σήμερα 

κοινοβούλιο), τις έξοχα διατηρημένες 

εκκλησίες που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα και θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα της παλιάς και 

της σύγχρονης πόλης, του λιμανιού και του κόλπου του Ταλίν. Η παλιά πόλη αποτελείται από δύο επίπεδα 

και έχει εξαιρετικά καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά τείχη και πύργους. Στην πλατεία της αγοράς δεσπόζει το 

μοναδικό μεσαιωνικό δημαρχείο. Εκεί βρίσκεται και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Η πόλη έχει 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια, θα 

περπατήσουμε πάρκο Kadriorg, αφιερωμένο στην τσαρίνα Αικατερίνη, με τα υπέροχα λουλούδια και τη 

λίμνη των κύκνων και θα επισκεφθούμε το παρακείμενο μουσείο ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρώην θερινό 

ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου (η είσοδος περιλαμβάνεται). Θα δούμε επίσης τα ερείπια του μοναστηριού 

της Pirita, αφιερωμένο στην Αγία Βιργινία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΙΝ - ΤΑΡΤΟΥ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥΡΑΪΝΤΑ - ΡΙΓΑ  

(Οι είσοδοι στην αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Τάρτου  

και στο κάστρο Τουράιντα περιλαμβάνονται) 

Αναχωρούμε σήμερα για την 

πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα. Στη 

διαδρομή μας, θα σταματήσουμε στο 

Τάρτου, την αρχαιότερη πόλη της 

Εσθονίας, όπου θα δούμε το 

πανεπιστήμιό της, που είναι το 

αρχαιότερο της Βόρειας Ευρώπης. 

Επίσης, θα περπατήσουμε στο 

παλαιότερο τμήμα της πόλης, όπου θα 

επισκεφθούμε την αναστηλωμένη 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα 

μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα (η 

είσοδος περιλαμβάνεται). Στη συνέχεια, 

θα δούμε τον λόφο Ντομ, ένα 

ρομαντικό πάρκο με τις μικρές γέφυρες 

του Αγγέλου και Διαβόλου, τα ερείπια 

του καθεδρικού ναού του 13ου αιώνα, 

του μεγαλύτερου των χωρών της 

Βαλτικής, καθώς και την πλατεία του 

Δημαρχείου, που είναι ένα 

καλοδιατηρημένο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας, θα 

σταματήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, την Σίγκουλντα, πόλη του αθλητισμού, των 

πάρκων, των θρύλων και της ιστορίας. Θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της 

Λετονίας, το κάστρο Τουράιντα (η είσοδος περιλαμβάνεται). Το όνομά του σημαίνει «Κήπος του Θεού» και 

κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση ενός προγενέστερου ξύλινου 

κάστρου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, 

ενώ μετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε. Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 

ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάστασή του. Σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας. Συνεχίζουμε 

για τη Ρίγα, στην οποία θα φθάσουμε το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 



4η ΗΜΕΡΑ: ΡΊΓΑ (Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο Μουσείο με αυτοκίνητα-αντίκες, Προσφορά του Versus) - 

ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ - ΡΙΓΑ 

Πρωινή περιήγηση στην καλύτερα διατηρημένη πόλη της Ευρώπης. Κτισμένη σε μία πεδιάδα που διασχίζει ο 

ποταμός Daugava, η πόλη απαντά στη γραφικότητα του Ταλίν και του Βίλνιους με τη δική της εντυπωσιακή 

art nouveau αρχιτεκτονική, την ιστορική παλιά συνοικία Vecriga και τα μεγάλα, πανέμορφα και 

καταπράσινα πάρκα, κατά μήκος της παλιάς μεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει μεγάλο μέρος 

της φήμης της. Τη χάρη της πόλης συμπληρώνει η λαμπερή νυκτερινή της ζωή. Θα περπατήσουμε στην 

παλιά πόλη και θα δούμε υπέροχα γοτθικά μνημεία, κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, την πλατεία 

του δημαρχείου και την πλατεία του καθεδρικού ναού. Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας με μία βόλτα στο 

νεότερο τμήμα της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε τα καλύτερα δείγματα της αρχιτεκτονικής art nouveau, 

έργα του σπουδαίου Michail Eisenstein, αλλά και με μια προσφορά του Versus Travel: θα επισκεφθούμε το 

μουσείο με τα αυτοκίνητα-αντίκες (η είσοδος είναι προσφορά του Versus). Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε 

για τη Γιούρμαλα – το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 και πλάτους 3 

χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα στον Κόλπο της Ρίγας στην 

Βαλτική Θάλασσα και τον ποταμό Λιέλουπε. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα, αγορά σουβενίρ κ.λπ. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ρίγα. Διανυκτέρευση.  

 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΡΟΥΝΤΑΛΕ (η είσοδος περιλαμβάνεται) - ΣΙΑΟΥΙΛΑΪ - ΒIΛΝΙΟΥΣ 

Αναχωρούμε σήμερα για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το μαγευτικό Βίλνιους. Στη διαδρομή μας, θα 

επισκεφθούμε σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία τα ανάκτορα του Ρούνταλε (η είσοδος περιλαμβάνεται), από τα 

ομορφότερα της Ευρώπης, τα οποία εντυπωσιάζουν με τις απέριττες γραμμές και το πλούσιο εσωτερικό 

τους σε ρυθμό ροκοκό, έργο του φημισμένου καλλιτέχνη Ραστρέλι. Αφού περάσουμε στη Λιθουανία, θα 

σταματήσουμε στον Λόφο με τους Σταυρούς για να δούμε τους εκατοντάδες σταυρούς που 

τοποθετήθηκαν εκεί από πιστούς κατά τον 19ο αιώνα. Παρ’ όλο που αρκετοί καταστράφηκαν από το 

Σοβιετικό καθεστώς, σήμερα βρίσκονται εδώ περίπου 50.000 σταυροί, πολλοί από τους οποίους φέρουν 

σύμβολα της προχριστιανικής, παγανιστικής λατρείας της Λιθουανίας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, θα 

κατευθυνθούμε προς την πόλη Σιαουλιάι, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, στον κεντρικό 

πεζόδρομο της οποίας βρίσκονται πολλά καταστήματα και εστιατόρια. Στάση για καφέ ή φαγητό και 

αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, το Βίλνιους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΪ (Κάστρο & Μουσείο Βιτάουτας με εισόδους) - ΒΙΛΝΙΟΥΣ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας 

και αγαπημένο τόπο αναψυχής για ντόπιους και επισκέπτες. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά 

αναστηλωμένο μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα Βιτάουτας του 14ου αιώνα, κτισμένο πάνω στα νησιά της 

λίμνης Γκάλβε, καθώς και το μουσείο (η είσοδος περιλαμβάνεται). Επιστροφή στο Βίλνιους, που αποπλανεί 

τον επισκέπτη με τη γοητεία της όμορφης και μαγευτικής παλιάς του πόλης –της μεγαλύτερης των χωρών 

της Βαλτικής– με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η πόλη έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 

Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ συγκαταλέγεται επίσης στις πιο 

πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, θα δούμε μεταξύ άλλων την 

εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη διακόσμηση της οποίας επιμελήθηκαν περισσότεροι από 

200 τεχνίτες της εποχής, το πανεπιστήμιο του Βίλνιους, που ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα 

της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας, το κόσμημα της λιθουανικής γοτθικής 

αρχιτεκτονικής. Θα περπατήσουμε στις πλατείες του καθεδρικού ναού και του δημαρχείου, θα δούμε την 

πύλη της Αυγής και τον εντυπωσιακότερο ορθόδοξο ναό της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

 

 



 

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΚΑΟΥΝΑΣ (Ξενάγηση πόλης, είσοδος στο Μουσείο Τσιουρλιόνις) - ΒΙΛΝΙΟΥΣ 

Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Κάουνας, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Θα 

περπατήσουμε στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον ποταμό 

Νέμουνας, το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό πεζόδρομο με τα υπέροχα κτίρια και τον καθεδρικό ναό, τη 

γοτθική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αλλά και τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε το κέντρο της σύγχρονης πόλης, όπου συγκεντρώνεται όλη η οικονομική και κοινωνική ζωή. 

Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο –από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης– και θα δούμε την πλατεία της 

Ελευθερίας. Τέλος, θα επισκεφθούμε το σημαντικότερο μουσείο της πόλης (είσοδος περιλαμβάνεται), που 

είναι αφιερωμένο στον καταγόμενο από το Κάουνας εθνικό ζωγράφο και μουσικό της Λιθουανίας, 

Κωνσταντίνας Τσιουρλιόνις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους αργά το απόγευμα. 

Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Οι εικόνες σβήνουν και μεταφέρονται στη μνήμη μας, 

όπου καταχωρούνται και μένουν ως μία εμπειρία ζωής! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, check points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το 

αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ :  29.05,17.06 

675 € 
825 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 26.06 

739 € 
889 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 04.07 

669 € 
819 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 12.07, 04.08 

699 € 
849 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 20.07 

699 € 
849 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 28.07 

719 € 
869 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 09.08 

712 € 
862 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 13.08 

719 € 
869 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 330 € 



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

με ενδιάμεσο σταθμό 

 Ξενοδοχεία 4* sup., 5* 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία. 

 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν. 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις στα διάφορα 

αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

 Είσοδοι στο Κάστρο Βιτάουτας και το 

μουσείο.  

 Είσοδος στα ανάκτορα του Ρούνταλε.  

 Είσοδος στο μεσαιωνικό κάστρο 

Τουράιντα στην Σίγκουλντα. 

 Είσοδος στο μουσείο με τα αυτοκίνητα-αντίκες, προσφορά του Versus Travel. 

 Είσοδος στο θερινό ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου στο Ταλίν. 

 Είσοδος στην αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Τάρτου. 

 Είσοδος στο μουσείο Τσιουρλιόνις. 

 Επίσκεψη στην Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής.  

 Διπλωματούχοι τοπικοί  ξεναγοί επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, για συνεχείς, εμπεριστατωμένες 

ξεναγήσεις. Μια πολύ σημαντική  και κοστοβόρα παροχή για να συνεχίζονται οι ξεναγήσεις και εκτός του 

πούλμαν, καθώς στις χώρες της Βαλτικής δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις χωρίς τοπικούς ξεναγούς.   

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός (αναλόγως με την αναχώρηση ο αρχηγός μπορεί να σας περιμένει στο 

Ταλίν). 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus Travel. 

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 14.08, 21.08, 28.08 

719 € 
869 € 

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

αναχώρηση 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : 09.09, 23.09 

679 € 
829 € 

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

αναχώρηση 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 330 € 

Από Λάρνακα. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα με αναχωρήσεις  

από Λάρνακα.   

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

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

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

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

«StopOver Athens» 



 Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, check points, φιλοδωρήματα, επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

κλπ., 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: 299 € 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής 

σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε.  

 
 

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει  

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια 

της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του διαβατηρίου 

σας στα γραφεία μας.  

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-

mail κλπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να μας 

γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.  

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής.  

 

  
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"Η ζωή είναι στιγμές  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel  

Σας ευχαριστούμε! 

Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς … όπως σας αξίζει” 
 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι 

τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο 

γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των 

ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά 

εκδόσεων Versus Travel που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις 

δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του 

Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο 

ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του 

Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει 

και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 500 € κατ’ άτομο εντός της χρονικής προθεσμίας 

που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

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

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

συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το τμήμα 

πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως 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, για να 

πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus 

Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 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 του γραφείου μας.   
 



τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν 

μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για Οργανωμένα και Ατομικά Ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νότια 

Αμερική, Αυστραλία – Ωκεανία)  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus  

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 για Κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς  

 για Γαμήλια Ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic 

 για Εξερευνητικά Ταξίδια και Ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business  

 για "πολυτελή" ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive   

 για ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του 

χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 

ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

Από το πιο κοντινό και οικείο Αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την Κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, η Εταιρεία μας 

καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  
 

 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξιδιών 

μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις 

αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 

αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την 

επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα 

μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 

περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και 

υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 

πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του 

Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας , λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, 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. 
 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

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

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

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

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

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

ειδική κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 



Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 

πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις Τετάρτες 

γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και θεματικές βραδιές με 

σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, 

τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  

πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός 

για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις 

για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία 

για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 

κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  

αεροδρομίου, 6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική 

όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα ). Το Astir  

Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο 

σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη 

συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus 

Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής 

αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και 

στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας 

Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη 

Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην 

Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 

οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

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

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

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

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

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



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

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

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

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

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

καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 

του ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 


