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 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 08.06,20.06, 26.06, 27.06, 29.06, 04.07, 06.07, 13.07, 18.07, 20.07, 25.07, 27.07, 

01.08, 03.08, 05.08, 08.08, 10.08, 12.08, 15.08, 17.08, 22.08, 24.08, 28.08, 31.08, 07.09, 14.09, 05.10, 

24.10                                      8 ημέρες 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ LUFTHANSA 

Ζητήστε τις πτήσεις που σας δίνουν  

και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο 

με ημιδιατροφή 

 

 

Το Versus Travel προσφέρει διπλανή θέση κενή στο πούλμαν (εκτός αν είστε οικογένεια) 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
  

 

 

Η Διαφορετικότητα του Versus 

Ένα ταξίδι που πραγματοποιείται, από το Versus με τεράστια επιτυχία για περισσότερο από 

δύο δεκαετίες, με χιλιάδες ευχαριστημένους ταξιδιώτες.  

Το Versus Travel, οπαδός των ποιοτικών και εμπεριστατωμένων προγραμμάτων, 

περιλαμβάνει ημιδιατροφή, επισκέψεις και εισόδους σε 9 εντυπωσιακά αξιοθέατα των χωρών 

της Βαλτικής, που σε άλλα προγράμματα παραλείπονται. Με τον τρόπο αυτό έχετε 

προκαθορισμένο κόστος χωρίς τοπικές «εκπλήξεις»! Μια ευρωπαϊκή πρόταση που τα έχει 

όλα: εισόδους σε αξιοθέατα, ημιδιατροφή, 8ήμερη διάρκεια, επίσκεψη 3 χωρών, τοπικούς 

ξεναγούς επιπλέον του Έλληνα εμπειρότατου αρχηγού, πολύ καλά ξενοδοχεία, πτήσεις με 

τη Lufthansa, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια. 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Μόνο στο Versus, πτήσεις με την εξαιρετική Lufthansa και όχι με low cost εταιρείες, 

όπως σε άλλα προγράμματα. Το service στο αεροπλάνο περιλαμβάνεται και δεν χρεώνεται 

επιπλέον. Οι πτήσεις είναι προσεκτικά επιλεγμένες με πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα 

και βραδινή επιστροφή για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο το χρόνο μας στη Βαλτική. 

 Πρόγραμμα 8 ημερών/7 διανυκτερεύσεων (την τελευταία ημέρα διανυκτερεύουμε 

στο ξενοδοχείο και όχι στο αεροσκάφος) 

 Ημιδιατροφή (δείπνο μέσα στα ξενοδοχεία και όχι μεσημεριανό σε τοπικά εστιατόρια). 

Με την ημιδιατροφή έχουμε 7 πρωινά και 7 δείπνα και προκαθορισμένο κόστος για το 

ταξίδι μας.  

 Είσοδο σε 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 στη 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. 

 Δύο διανυκτερεύσεις στη Ρίγα και δύο στο Ταλίν για να έχουμε άφθονο χρόνο να 

δούμε όπως πρέπει και να απολαύσουμε τις πανέμορφες πρωτεύουσες της Λετονίας και 

της Εσθονίας.  

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4* sup.  

 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. 

 Το Versus Travel προσφέρει διπλανή θέση κενή στο πούλμαν (εκτός αν είστε 

οικογένεια) 

 

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

  

 



 

 
  

 

 

Εξερεύνηση των χωρών της  Βαλτικής 

Εσθονία – Λετονία – Λιθουανία 
 

Μπορεί ένα ταξίδι να ανοίξει μπροστά μας  

όλη την ταραχώδη αλλά και τη μεγαλειώδη ιστορία της Ευρώπης  

από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα;  

Ναι μπορεί! 

 

Τρεις παραμυθένιες χώρες όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, σε ένα από τα 

διασημότερα ταξίδια του Versus Travel.  

Τις εξερευνούμε μία-μία, επισκεπτόμαστε όλες τις διάσημες πόλεις και τα αξιοθέατά τους, 

θαυμάζουμε τα κάστρα τους, μπαίνουμε στα παλάτια τους, περιπλανιόμαστε στους κήπους 

τους, ξεναγούμαστε στα υπέροχα μουσεία τους και ζούμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία 

Βαλτική με το Versus 

Βγαλμένες σαν από παραμύθια, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, η Εσθονία, η Λετονία και η 

Λιθουανία, διεκδικούν επάξια μια θέση ανάμεσα στις πιο όμορφες χώρες του κόσμου! Σε αυτό 

το ταξίδι του Versus Travel τις εξερευνούμε μία-μία, επισκεπτόμαστε όλες τις διάσημες πόλεις 

και τα σημαντικότερα αξιοθέατά τους, θαυμάζουμε τα κάστρα τους, μπαίνουμε στα παλάτια 

τους, περιπλανιόμαστε στους κήπους και στα πάρκα τους, ξεναγούμαστε στα υπέροχα 

μουσεία τους και ζούμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία.  

Μιλάμε για χώρες με πρωτεύουσες Ταλίν (Εσθονία), Ρίγα (Λετονία), Βίλνιους (Λιθουανία), που 

υπήρξαν τεράστιας σημασίας εμπορικά κέντρα ήδη από τον πρώιμο μεσαίωνα. Παράλληλα 

στις πόλεις αυτές ιδρύθηκαν τα πρώτα πανεπιστήμια της Ανατολικής Ευρώπης που τις 

κατέστησαν κέντρα πολιτισμού και γραμμάτων τα οποία καθόρισαν εν πολλοίς την ιστορία 

της ηπείρου. Λόγω όμως της εξαιρετικής σημασίας τους, χώρες και πόλεις, κατακτήθηκαν 

πολλές φορές, έζησαν αμέτρητους καταστροφικούς πολέμους, στον Μεσοπόλεμο πέρασαν 

στον έλεγχο της ΕΣΣΔ, έζησαν μια νέα βιομηχανική ακμή και τελικά ισοπεδώθηκαν από το 

ναζιστικό καθεστώς. Εν συνεχεία ξαναχτίστηκαν, πάλι επί ΕΣΣΔ, και σήμερα είναι ανεξάρτητες 

και με καλπάζουσα οικονομία. Εκεί, χάρη στα εξαιρετικά (μεσαιωνικά!) πανεπιστήμιά τους 

ακμάζει όλη η υψηλή τεχνολογία των επικοινωνιών και των λογισμικών της Ευρώπης! Όλα 

αυτά λοιπόν θα τα δούμε από κοντά, και θα ξεναγηθούμε με τον απόλυτα σωστό τρόπο, που 

μόνο το Versus Travel μπορεί να εγγυηθεί. 



 

 
  

 

 

Γιατί στη Βαλτική με το Versus Travel 

Ένα από τα κλασικά, εξαιρετικά οργανωμένα ταξίδια, που μόνο το Versus Travel προσφέρει 

εδώ και 2 δεκαετίες στους ταξιδιώτες του! Σε μία απίστευτη τελική τιμή που περιλαμβάνει τα 

πάντα και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για δυσάρεστες τοπικές εκπλήξεις! Εξασφαλίζουμε 

πτήσεις με την εξαιρετική Lufthansa με πρωινή άφιξη και απογευματινή αναχώρηση, όπου 

το service στο αεροπλάνο περιλαμβάνεται και δεν χρεώνεται επιπλέον.  

Όταν λέμε ημιδιατροφή εννοούμε δείπνο μέσα στα ξενοδοχεία και όχι μεσημεριανό σε 

τοπικά εστιατόρια. Με την ημιδιατροφή έχουμε 7 πρωινά και 7 δείπνα και προκαθορισμένο 

κόστος για το ταξίδι μας. Επιπλέον προσφέρουμε είσοδο σε 9 εντυπωσιακά αξιοθέατα των 

Χωρών της Βαλτικής, που σε άλλα προγράμματα παραλείπονται, όπως το Κάστρο και το 

Μουσείο Τρακάι, το Μουσείο Τσιουρλιόνις, τα ανάκτορα Ρούνταλε, το Μουσείο 

Αυτοκινήτων, το μεσαιωνικό Κάστρο Τουράιντα, το Κάστρο και το Μουσείο Βιτάουτας, το 

θερινό ανάκτορο Μεγάλου Πέτρου, η αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα 

μοναδικά αγαλματίδια. Με τον τρόπο αυτό έχετε ένα συναρπαστικό ταξίδι με 

προκαθορισμένο κόστος και χωρίς τοπικές… εκπλήξεις! Τέλος εξασφαλίζουμε 

διπλωματούχους τοπικούς ξεναγούς 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. 

 

Γιατί επιλέγουμε 3 διανυκτερεύσεις στο Βίλνιους 

Εξασφαλίζουμε τρεις διανυκτερεύσεις στο ακριβό Βίλνιους για να μπορέσουμε να 

απολαύσουμε τις επισκέψεις μας στα πολύ σημαντικά αξιοθέατα (Τρακάι, Κάουνας, 

Βίλνιους, ανάκτορα Ρούνταλε), σε διαφορετικές ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο 

χρόνο για μια εμπεριστατωμένη και όχι επιφανειακή επίσκεψή τους. Αλλά το κάνουμε και 

για να απολαύσουμε την πρωτεύουσα της Λιθουανίας όπως της αξίζει.  

Η Παλιά Πόλη του Βίλνιους είναι μία από τις μεγαλύτερες υπάρχουσες μεσαιωνικές πόλεις 

της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει έκταση 3,59 τ.χλμ. και περικλείει 74 συνοικίες, με 70 δρόμους 

και λεωφόρους που αριθμούν 1.487 κτίρια. Είναι το αρχαιότερο τμήμα της λιθουανικής 

πρωτεύουσας και έχει αναπτυχθεί δια μέσου των αιώνων, λαμβάνοντας τη μορφή της από 

την ιστορία της πόλης και από μια συνεχώς εναλλασσόμενη πολιτιστική επίδραση. Είναι 

τόπος στον οποίο μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες 

(γοτθική, αναγεννησιακή, μπαρόκ, νεοκλασική) συνυπάρχουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Και φυσικά είναι μνημείο της UNESCO. 

 



 

 
  

 

 

Γιατί επιλέγουμε το Ταλίν 

Επιλέγουμε δύο διανυκτερεύσεις στο Ταλίν (ή Τάλιν) για να επισκεφτούμε με άνεση όλα τα 

σημαντικά αξιοθέατά του αλλά και για να ξεναγηθούμε στο γειτονικό Τάρτου, την 

αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας σε διαφορετικές ημέρες με περισσότερο χρόνο. Η 

μεσαιωνική Παλιά Πόλη του Ταλίν, είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες σε όλο τον 

κόσμο και γι’ αυτό έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Επισκεπτόμαστε  το μεσαιωνικό κάστρο στον λόφο Τόμπε στο Ταλίν και βλέπουμε τους 

απίθανους ναούς και το παλιό εσθονικό παλάτι, όπου τώρα στεγάζεται η Βουλή. Αλλά, 

πηγαίνουμε και στο μαγευτικό πάρκο Καντριόργκ και ξεναγούμαστε στο θερινό ανάκτορο 

του Μεγάλου Πέτρου, που χτίστηκε κατ’ εντολή του προς τιμήν της τσαρίνας Αικατερίνης 

της Ρωσίας (η είσοδος περιλαμβάνεται). Επίσης πηγαίνουμε και στο αριστοκρατικό 

προάστιο Πιρίτα, στην παραλία του Ταλίν, με τις εντυπωσιακές επαύλεις όπου θα δούμε το 

μεσαιωνικό μοναστήρι της Αγίας Βιργινίας, το οποίο χρονολογείται τον 15ο αιώνα και είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα στη Βόρεια Ευρώπη.  

Και την επόμενη ημέρα επισκεπτόμαστε το εξαιρετικό Τάρτου (μνημείο της UNESCO), με την 

εντυπωσιακή Παλιά Πόλη, το διάσημο μεσαιωνικό πανεπιστήμιο και τον απίθανο γοτθικό 

ναό του Αγίου Ιωάννη με τα 200 αγαλματίδια από τερακότα (η είσοδος περιλαμβάνεται). 

 

Γιατί επιλέγουμε τη Ρίγα 

Επιλέγουμε 2 διανυκτερεύσεις στη Ρίγα για να δούμε άνετα όλα τα σημαντικά αξιοθέατά 

της, αλλά και να επισκεφτούμε σε διαφορετική μέρα τη γειτονική Σίγκουλντα, το κάστρο 

Τουράιντα (η είσοδος περιλαμβάνεται) και το διάσημο θέρετρο Γιούρμαλα, που συνήθως 

παραλείπονται από τα προγράμματα. 

 Η Παλιά Πόλη της Ρίγας είναι από τις καλύτερα διατηρημένες στην Ευρώπη! Ανταγωνίζεται 

σε γραφικότητα το Ταλίν (Εσθονία) και το Βίλνιους (Λιθουανία) με τη δική της εντυπωσιακή 

Αρ Νουβό αρχιτεκτονική, το ιστορικό κέντρο Βέκριγκα (μνημείο UNESCO) και τα μεγάλα, 

πανέμορφα και καταπράσινα πάρκα, κατά μήκος της μεσαιωνικής τάφρου.  

Όμως πέρα από την πολύ σημαντική ξενάγησή μας στην ίδια της Ρίγα, τη χρησιμοποιούμε 

και ως ένα πολύ βολικό ορμητήριο για να αφιερώσουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο στις 

πόλεις και στα αξιοθέατα που την περιβάλλουν και που συνήθως παραλείπονται από τα 

προγράμματα. Έτσι, επισκεπτόμαστε τη Σίγκουλντα, την Ελβετία της Λετονίας, και 

ξεναγούμαστε στο κάστρο Τουράιντα που είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά της χώρας (η 

είσοδος περιλαμβάνεται). Επίσης πηγαίνουμε στη Γιούρμαλα, το μεγαλύτερο θέρετρο της 

Βαλτικής. Η πόλη έχει μία παραλία μήκους 33 χλμ., με λευκή άμμο, και χαρακτηρίζεται από 

την Αρ Νουβό αρχιτεκτονική της, δείγμα της οποίας είναι τα πανέμορφα παραλιακά ξύλινα 

σπίτια, με πλούσια ξυλόγλυπτα στοιχεία, και τα παραθεριστικά κέντρα. Επί ΕΣΣΔ η 

Γιούρμαλα ήταν το αγαπημένο θέρετρο του Λεονίντ Μπρέζνιεφ και του Νικίτα Χρουστσόφ. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι που έχει ταυτιστεί με το όνομα του Versus, χάρη στις 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 καταρχάς 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 

να διαμορφώσει μια συγκλονιστική εμπειρία σε μια Ευρώπη που δεν φαντάζεστε πως 

υπάρχει. 

 

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

αντιθέσεις. 

 Περιηγηθείτε στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας, από τις καλύτερα 

διατηρημένες πόλεις της Ευρώπης. 

 Επισκεφθείτε το μοναδικό μουσείο αυτοκινήτων αντίκας στη Ρίγα 

 Θαυμάστε τα ανάκτορα του Ρούνταλε στη Λετονία, από τα ομορφότερα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη 

 Ανακαλύψτε τη γοητεία της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, του Βίλνιους, που έχει 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

 Δείτε το μεσαιωνικό κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι, κτισμένο πάνω στα νησιά της 

λίμνης Γκάλβε, καθώς και το μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα. 

 Περπατήστε στη Γιούρμαλα, το μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα στις τρεις Χώρες της Βαλτικής: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία. Η 

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

Τάρτου, η πρωτεύουσα της Λετονίας η Ρίγα που είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις 

της Ευρώπης, η λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους, με τη γειτονική πόλη Τρακάι (η πρώτη 

πρωτεύουσα της Λιθουανίας) και το Κάουνας είναι οι σταθμοί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 08/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 08/06/2022 ΜΟΝΑΧΟ –  ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 15/06/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ  – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 15/06/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 20/06/2022  ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 20/06/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 27/06/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 27/06/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 26/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 26/06/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 03/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 03/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 27/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 27/06/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 04/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 04/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 29/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 29/06/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 06/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 06/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 04/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 04/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 11/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 11/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 06/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 06/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 13/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 13/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 13/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 13/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 20/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 20/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 18/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 18/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 25/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 25/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 20/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 20/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 27/07/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 27/07/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 25/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 25/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 01/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 01/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 27/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 27/07/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 03/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 03/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 01/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 01/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 08/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 08/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 03/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 03/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 10/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 10/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 05/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 05/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 12/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 12/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 08/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 08/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 15/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 15/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 10/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 10/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 17/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 17/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 12/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 12/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 19/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 19/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 15/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 15/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 22/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 22/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 17/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 17/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 24/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 24/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 22/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 22/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 29/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 29/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:25 00:10 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 24/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 24/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 31/08/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 31/08/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 28/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 28/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 04/09/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 04/09/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 31/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 31/08/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 07/09/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 07/09/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 07/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 07/09/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 14/09/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 14/09/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 14/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 14/09/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 21/09/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 21/09/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 05/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 05/10/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 12/10/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:05 15:15 

LH 1284 12/10/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:20 00:05 +1 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

LH 1757 24/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:00 07:35 

LH 2404 24/10/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΤΑΛΙΝ 08:55 12:15 

LH 887 31/10/2022 ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 15:10 16:25 

LH 1284 31/10/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:50 00:35 +1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες από τη Βαλτική… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαλτικές χώρες 
 

Εσθονία – Λιθουανία – Λετονία 
  

 

Τρεις χώρες του βορρά τόσο διαφορετικές 

αλλά και τόσο συνυφασμένες μεταξύ 

τους που για τους περισσότερους 

ταξιδιώτες αποτελούν έναν κοινό 

συναρπαστικό προορισμό. 

 

 Σε μια σχετικά περιορισμένη γεωγραφική 

έκταση συναντάμε τρεις γλώσσες, 

κουλτούρες, παραδόσεις και λαούς αλλά 

και μια κοινή και ταραγμένη ιστορική 

πορεία με αλλεπάλληλους κατακτητές 

που κατέληξε στην ανεξαρτητοποίηση 

των τριών χωρών από τη Σοβιετική Ένωση 

το 1991 και τη ραγδαία εξέλιξή τους έκτοτε. 

 

 Παραμυθένιες πόλεις με πύργους και 

κάστρα πάνω σε λόφους, παμπάλαιες 

εκκλησίες και πλακόστρωτα στενά, 

ανάμεικτη αρχιτεκτονική με μεσαιωνικά, 

μπαρόκ, σοβιετικά και υπερσύγχρονα 

στοιχεία, πάρκα και πράσινο, 

χαρακτηρίζουν τα αστικά τοπία των τριών 

μικρών αλλά πανέμορφων χωρών. 

 

Όμως και έξω από τις πόλεις, παρά την 

έλλειψη μεγάλων ορεινών όγκων, η φύση 

της περιοχής είναι απαράμιλλη. Αμμώδεις 

παραλίες αχανείς δασώδεις εκτάσεις, 

διάσπαρτες λίμνες και πηγές 

δημιουργούν μια παγανιστική 

ατμόσφαιρα η οποία σε συνδυασμό με 

τους λαϊκούς τοπικούς θρύλους για 

μάγισσες, νεράιδες και ξωτικά που ζουν 

στα πυκνά δάση, εξάπτουν και γοητεύουν 

τη φαντασία του επισκέπτη. 

 

 Ένα ταξίδι σε οποιαδήποτε από τις τρεις 

Βαλτικές χώρες ή ακόμα καλύτερα και στις 

τρεις μαζί, είναι μια εμπειρία ξεχωριστή 

που ανταμείβει τον επισκέπτη με εικόνες 

σπάνιας ομορφιάς που μένουν 

χαραγμένες στο μυαλό για πάντα. 

 



 

 
 

 

Λιθουανία   Κάστρο Τρακάι 
  

Πόσο συχνά συναντά κανείς μια ολόκληρη πόλη – εθνικό πάρκο; Το Τρακάι, η πρώτη πρωτεύουσα  της 

Λιθουανίας είναι ακριβώς αυτό, και με επίκεντρο το περίφημο παραμυθένιο κάστρο του, είναι ένας από 

τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Λιθουανίας. 

Το πέτρινο γοτθικό κάστρο που 

βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, 

πάνω σε ένα από τα 20 νησιά της 

λίμνης Γκάλβε, κατασκευάστηκε 

από κόκκινα τούβλα τον 

14ο αιώνα πάνω σε τρία νησάκια 

καθώς το επίπεδο της λίμνης 

ήταν τότε δύο μέτρα υψηλότερο 

και αποτελεί ίσως το πιο 

πολυφωτογραφημένο σημείο και 

«σήμα κατατεθέν» της χώρας 

διεθνώς. 

Η τοποθεσία του έχει στρατηγική 

σημασία καθώς ήταν αδύνατο να πλησιαστεί από επίδοξους κατακτητές και λειτούργησε διαδοχικά ως 

κατοικία και θησαυροφυλάκιο του τότε Δούκα και φυλακή, αλλά μέχρι τον 19ο αιώνα η φθορά που είχε 

υποστεί ήταν πολύ σημαντική. Αναστηλώθηκε και συντηρήθηκε από τους Σοβιετικούς μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Μέσα στο κάστρο βρίσκεται μουσείο το οποίο λειτουργεί από το 1962 και φιλοξενεί πάνω από 400 

χιλιάδες αντικείμενα και ντοκουμέντα από την ιστορία του και της περιοχής γενικότερα. 

 Εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες καθώς και σεμινάρια διοργανώνονται συχνά μέσα στο 

κάστρο. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΤΑΛΙΝ (πτήση)  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ταλίν 

(ή Τάλιν), την πρωτεύουσα της Εσθονίας.  

Από τον 13ο αιώνα έως το 1918 (και κατά την διάρκεια 

της ναζιστικής κατοχής) η πόλη ονομαζόταν Ρέβαλ, 

στην Ελλάδα ήταν γνωστή ως Ρεβάλη. Το Ρέβαλ 

αναφέρεται σε πηγές για πρώτη φορά το 1219, 

ωστόσο ανθρώπινη οικιστική παρουσία στην περιοχή 

καταγράφεται εδώ και 5.000 χρόνια.  

Από το Ταλίν γενικώς έχουν περάσει πολλοί 

κατακτητές… Τα εδάφη της περιοχής αρχικώς 

διεκδικήθηκαν από τους Δανούς το 1219. Τους 

επόμενους αιώνες ακολούθησε μια συνεχής 

εναλλαγή στην κυριαρχία μεταξύ Σκανδιναβών και 

Γερμανών. Πάντως λόγω της στρατηγικής θέσης της, 

η πόλη εξελίχθηκε τον Μεσαίωνα σε σημαντικό 

εμπορικό κόμβο, ιδιαίτερα από τον 14ο έως τον 16ο 

αιώνα, όταν και απέκτησε ακόμη περισσότερη 

σημασία ως μέρος της Χανσεατικής Ένωσης. Η 

ένωση αυτή ήταν μια εμπορική και αμυντική 

συνομοσπονδία των εμπορικών συντεχνιών και των 

πόλεων-αγορών της Βορειοδυτικής και Κεντρικής 

Ευρώπης οι οποίες διακινούσαν κατά τον Μεσαίωνα 

ξυλεία, κερί, κεχριμπάρι, ρητίνες, γούνες, σίκαλη και 

σιτάρι.  

Σήμερα το Ταλίν είναι σημαντικό πολιτικό, οικονομικό, 

πολιτισμικό και εκπαιδευτικό και διαθέτει τον 

υψηλότερο αριθμό start-ups ανά άτομο στην 

Ευρώπη! Επίσης στο Ταλίν εδράζονται πολλές 

διάσημες διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης 

της Skype. Στο Ταλίν εδρεύει από το 2011 και η Eu-LISA, 

υπηρεσία της ΕΕ για τη Λειτουργική Διαχείριση 

Συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών Μεγάλης 

Κλίμακας στους τομείς της Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση στο Ταλίν.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΙΝ (Ξενάγηση, είσοδος θερινό 

ανάκτορο του Μεγάλου Πέτρου)  

Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στο αινιγματικό 

αλλά και πανέμορφο Ταλίν. Κατ’ αρχάς πρέπει να 

πούμε πως η μεσαιωνική Παλιά Πόλη του, είναι μία 

από τις καλύτερα διατηρημένες σε όλο τον κόσμο και 

γι’ αυτό έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το κέντρο του 
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Ταλίν περιλαμβάνει το κάστρο της Τόμπεα, που 

χτίστηκε από τους Δανούς τον Μεσαίωνα και… 

στέκεται ακόμα. Εντός των τειχών βρίσκεται και ο 

Ρωσικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του 

Αλεξάνδρου Νιέφσκι, από τα χρόνια της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας, καθώς και η Εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου. Στο κάστρο Τόμπεα βρίσκεται επίσης το 

παλιό εσθονικό παλάτι, όπου τώρα στεγάζεται η 

Βουλή. Το Ταλίν είναι γνωστό και για την Εκκλησία του 

Αγίου Όλαφ, η οποία είναι η παλαιότερη της πόλης. 

Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από την ντόπια σκανδιναβική 

κοινότητα και ανάμεσα στον 14ο και τον 15ο υπήρξε 

το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο!  

Η ξενάγησή μας λοιπόν σήμερα θα αρχίσει από τον 

λόφο Τόμπεα, που υψώνεται στο κέντρο του Ταλίν, 

φτάνει τα 20-30 μέτρα ύψος και αποτελεί τμήμα της 

Παλιάς Πόλης. Ο λόφος περικλείεται από το κάστρο 

και ήταν ιστορικά το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο 

του Ταλίν αλλά και τόπος κατοικίας των βασιλέων. Εκεί 

θα δούμε το παλιό δανέζικο κάστρο με τον ψηλότερο 

πύργο της πόλης, το εντυπωσιακό μπαρόκ πρώην 

παλάτι που στεγάζει τη Βουλή και τις έξοχα 

διατηρημένες εκκλησίες του 13ου αιώνα.  

Από τον λόφο θα απολαύσουμε και τη μοναδική θέα 

στην παλιά και τη σύγχρονη πόλη, το ιστορικό λιμάνι 

και την πανέμορφη παραλία του Ταλίν. Τέλος στην 

πλατεία της αγοράς θα δούμε το επιβλητικό 

μεσαιωνικό δημαρχείο αλλά και το… παλαιότερο 

φαρμακείο της Ευρώπης.  

Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε στο μαγευτικό πάρκο 

Καντριόργκ στην περιοχή Κεκσλίν, που είναι η πιο 

εύπορη ολόκληρης της Εσθονίας. Το πάρκο μαζί με 

το παλάτι που δεσπόζει στο κέντρο του χτίστηκε επί 

ρωσικής αυτοκρατορίας, κατ’ ανάθεση του Μεγάλου 

Πέτρου, προς τιμήν της τσαρίνας Αικατερίνης της 

Ρωσίας. Σήμερα το ανάκτορο είναι ένα θαυμάσιο 

μουσείο ευρωπαϊκής ζωγραφικής και φυσικά θα το 

επισκεφτούμε (η είσοδος περιλαμβάνεται). Δίπλα στο 

ανάκτορο της Αικατερίνης της Ρωσίας και του 

Μεγάλου Πέτρου βρίσκεται και το Προεδρικό Μέγαρο 

της Εσθονίας, το οποίο λειτουργεί και σαν προεδρική 

κατοικία.  

Τελευταίος σταθμός μας για σήμερα είναι το 

αριστοκρατικό προάστιο Πιρίτα, στην παραλία του 

Ταλίν, που τους θερινούς μήνες είναι το πιο δημοφιλές 

σημείο στην πόλη. Φανταστείτε κάτι σαν παραλιακή 

Κηφισιά, γεμάτη εντυπωσιακές επαύλεις με κήπους και 

ευμάρεια. Εκεί θα δούμε και το μεσαιωνικό μοναστήρι 

της Αγίας Βιργινίας, το οποίο χρονολογείται τον 15ο 
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αιώνα, ήταν μικτό και θεωρούνταν ένα από τα 

μεγαλύτερα στη Βόρεια Ευρώπη. 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)  

Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το Ταλίν και θα 

κατευθυνθούμε οδικώς νότια με τελικό προορισμό τη 

Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας. Προτού 

περάσουμε τα σύνορα όμως θα κάνουμε μία πρώτη 

στάση στην αρχαιότερη πόλη των Βαλτικών Χωρών, 

το Τάρτου, δεύτερη μεγαλύτερη της Εσθονίας που 

λειτουργεί ως πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της 

χώρας, δεδομένου ότι είναι η έδρα του παλαιότερου 

πανεπιστήμιου ολόκληρης της Βόρειας Ευρώπης το 

οποίο ιδρύθηκε το 1632.  

Η πόλη Τάρτου είναι πανέμορφη, με μεσαιωνική 

κυρίως αρχιτεκτονική και τη διασχίζει ο ποταμός 

Εμάγιογκι. Λειτουργεί και ως μεγάλο επιχειρηματικό 

κέντρο και φιλοξενεί πολλές διεθνείς εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας (λόγω του πανεπιστημίου), βλέπουμε 

διάσπαρτα εταιρικά high tech κτίρια αλλά και πολλά 

δείγματα της σοβιετικής αρχιτεκτονικής, τα οποία 

όμως εναρμονίζονται άψογα με τον μεσαιωνικό 

χαρακτήρα της πόλης.  

Στην ξενάγησή μας θα δούμε το Πανεπιστήμιο του 

Τάρτου και θα περπατήσουμε στο παλαιότερο τμήμα 

της πόλης. Εκεί θα επισκεφθούμε τον αναστηλωμένο 

γοτθικό ναό του Αγίου Ιωάννη με τα 200 αγαλματίδια 

από τερακότα (η είσοδος περιλαμβάνεται). Στη 

συνέχεια, θα πάμε στον λόφο Τόμε, ένα ρομαντικό 

πάρκο με μικρές γέφυρες του Αγγέλου και του 

Διαβόλου όπου δούμε τα ερείπια του γοτθικού 

καθεδρικού ναού των Πέτρου και Παύλου, του 13ου 

αιώνα. Ο ναός είναι ο μεγαλύτερος των Βαλτικών 

Χωρών και πολύ εντυπωσιακός, κατασκευασμένος 

από κόκκινα τούβλα. Στη βόλτα μας θα πάμε και στην 

Πλατεία του Δημαρχείου, που είναι ένα 

καλοδιατηρημένο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου 

αιώνα.  

Μετά το Τάρτου θα περάσουμε στη Λετονία. Καθ’ 

οδόν προς τη Ρίγα θα κάνουμε στάση σε μια από τις 

πιο όμορφες πόλεις της χώρας, τη Σίγκουλντα η 

οποία βρίσκεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική 

ομορφιά, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Η 

Σίγκουλντα συχνά αποκαλείται Ελβετία της Λετονίας, 

χάρη στις ομοιότητες που παρουσιάζει το τοπίο με τα 

τοπία της Ελβετίας. Η πόλη λόγω της στρατηγικής της 
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θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα οποία χτίστηκαν όλα 

κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και βρίσκονται σε 

κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο. Σημαντικό 

αξιοθέατο της περιοχής είναι το κάστρο Τουράιντα 

όπου και θα ξεναγηθούμε (η είσοδος 

περιλαμβάνεται). Το όνομά του θα πει «Κήπος του 

Θεού» και αυτή η ονομασία δεν είναι τυχαία. Το 

κάστρο κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία του 

Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, στη θέση ενός 

προγενέστερου ξύλινου. Στους αιώνες που 

ακολούθησαν, κατακτήθηκε από Πολωνούς, 

Σουηδούς και Ρώσους, και το 1776 καταστράφηκε 

από πυρκαγιά και ερημώθηκε. Μεταπολεμικά όμως 

ξαναχτίστηκε επί σοβιετικού καθεστώτος και σήμερα 

είναι το πιο δημοφιλές κάστρο της χώρας.  

Μετά την επίσκεψή μας στο κάστρο θα συνεχίσουμε 

το οδικό ταξίδι μας μέχρι τη Ρίγα. Άφιξη το απόγευμα 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ (Ξενάγηση, είσοδος στο Μουσείο με 

αυτοκίνητα-αντίκες, Προσφορά του Versus) – 

ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ – ΡΙΓΑ  

Η Παλιά Πόλη της Ρίγας είναι από τις καλύτερα 

διατηρημένες στην Ευρώπη! Απλωμένη σε μια 

πεδιάδα που διασχίζει ο ποταμός Ντάουγκαβα, 

ανταγωνίζεται σε γραφικότητα το Ταλίν με τη δική της 

εντυπωσιακή Αρ Νουβό αρχιτεκτονική, το ιστορικό 

κέντρο Βέκριγκα (μνημείο UNESCO) και τα μεγάλα, 

πανέμορφα και καταπράσινα πάρκα, κατά μήκος της 

μεσαιωνικής τάφρου, στα οποία η Ρίγα οφείλει μεγάλο 

μέρος της φήμης της. Τη χάρη της πόλης 

συμπληρώνει η λαμπερή νυκτερινή ζωή της.  

Στη σημερινή μας ξενάγηση θα περπατήσουμε στην 

Παλιά Πόλη, θα δούμε υπέροχα γοτθικά μνημεία, 

κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, την Πλατεία 

του Δημαρχείου καθώς και την πλατεία του 

καθεδρικού ναού. Θα κλείσουμε με μία βόλτα στο 

νεότερο τμήμα της πόλης, όπου θα θαυμάσουμε τα 

καλύτερα δείγματα της αρχιτεκτονικής Αρ Νουβό, 

έργα του σπουδαίου μηχανικού αρχιτέκτονα Μιχαήλ 

Αϊζενστάιν (πατέρας του πασίγνωστου σοβιετικού 

σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάιν). Αυτή η εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα ξενάγησή μας στη Ρίγα θα κλείσει με 

μία μοναδική προσφορά του Versus: θα 

επισκεφθούμε το Mουσείο Αυτοκινήτων (η είσοδος 

είναι προσφορά του Versus). Πρόκειται για ένα 

τεράστιο κρατικό μουσείο, το μεγαλύτερο ανάλογο 

των Βαλτικών Χωρών, το οποίο παρουσιάζει όλη την 

ιστορία των αυτοκινήτων (πολυτελών, λαϊκών, 
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χρηστικών και δημόσιων) από την αρχή του 20ού 

αιώνα. Μεταξύ των εκθεμάτων θα δούμε τα οχήματα 

υψίστης ασφαλείας που μετέφεραν τους σοβιετικούς 

ηγέτες αλλά και ένα εξαιρετικά σπάνιο αγωνιστικό 

μοντέλο που συμμετείχε το 1938 στο Gran Prix Auto 

Union που διεξαγόταν από το 1933 έως το 1938 στη 

Γερμανία. Πρόκειται πραγματικά για ένα μουσείο 

υπερθέαμα, που εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους, 

είτε είναι φαν των αυτοκινήτων είτε όχι.  

Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τη Γιούρμαλα, το 

μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Η πόλη έχει μία 

παραλία μήκους 33 χλμ., με λευκή άμμο, και 

χαρακτηρίζεται από την Αρ Νουβό αρχιτεκτονική της, 

δείγμα της οποίας είναι τα πανέμορφα παραλιακά 

ξύλινα σπίτια, με πλούσια ξυλόγλυπτα στοιχεία, και τα 

παραθεριστικά κέντρα. Την περίοδο που η Λετονία 

ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, η Γιούρμαλα ήταν 

ένα από τα αγαπημένα θέρετρα διακοπών και 

τουριστικός προορισμός για τους υψηλά ιστάμενους 

υπαλλήλους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ιδιαίτερα 

του Λεονίντ Μπρέζνιεφ και του Νικίτα Χρουστσόφ. 

Ελεύθερος χρόνος για καφέ, βόλτα στην πόλη και 

χαλάρωση στην παραλία. Διανυκτέρευση στη Ρίγα.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΡΟΥΝΤΑΛΕ (η είσοδος 

περιλαμβάνεται) − ΣΙΑΟΥΛEΪ – ΒIΛΝΙΟΥΣ  

Σήμερα παίρνει σειρά η τρίτη χώρα της Βαλτικής, η 

Λιθουανία. Το πρωί λοιπόν θα αφήσουμε πίσω μας τη 

Ρίγα και θα συνεχίσουμε το οδικό ταξίδι μας νότια με 

προορισμό τη λιθουανική πρωτεύουσα, το Βίλνιους. 

Προτού περάσουμε όμως τα σύνορα, θα 

επισκεφθούμε τα πανέμορφα ανάκτορα του Ρούνταλε 

(η είσοδος περιλαμβάνεται) στη Λετονία, σε μία 

πραγματικά ειδυλλιακή τοποθεσία μέσα σε ονειρικούς 

κήπους. Θα θαυμάσουμε το περίτεχνο και υπέροχο 

εσωτερικό των ανακτόρων Ρούνταλε, που πλέον 

χρησιμεύουν ως κρατικός τόπος φιλοξενίας των 

εξεχόντων ηγετών που επισκέπτονται τη Λετονία.  

Εν συνεχεία θα περάσουμε στη Λιθουανία και θα 

σταματήσουμε στον Λόφο των Σταυρών. Πρόκειται 

για έναν εντυπωσιακό τόπο προσκυνήματος, που 

καλύπτεται κυριολεκτικά από περίπου 100.000 

ξύλινους σταυρούς και ξύλινα αγάλματα, που 

αφήνουν εκεί οι Λιθουανοί από τον 19ο αιώνα σαν 

τάματα, προς τιμήν των νεκρών τους από τους 

αλλεπάλληλους πολέμους που μάστισαν τη χώρα.  

Μετά την επίσκεψή μας στον λόφο, θα συνεχίσουμε 

την οδική διαδρομή μας προς τη γειτονική, πολύ 

όμορφη, πόλη Σιάουλεϊ, την τέταρτη μεγαλύτερη της 

Γιούρμαλα 
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Λιθουανίας. Η πόλη υπήρξε μεγάλο εμπορικό κέντρο 

και κατοικούνταν από πολλούς εβραίους εμπόρους. 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 

ναζιστικό καθεστώς έκαψε το 85% της Παλιάς Πόλης 

και εξολόθρευσε περισσότερους από 1.000 Εβραίους. 

Μεταπολεμικά η Παλιά Πόλη ξαναχτίστηκε στα παλιά 

σχέδια επί σοβιετικού καθεστώτος και τροφοδοτήθηκε 

με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ρεύμα, τρεχούμενο 

νερό, νέο αποχετευτικό δίκτυο. Εμείς σήμερα θα δούμε 

το ιστορικό κέντρο και θα περπατήσουμε στον μεγάλο 

κεντρικό πεζόδρομο με τα εντυπωσιακά καταστήματα 

και τα όμορφα καφέ. Κατόπιν θα συνεχίσουμε το 

ταξίδι μας μέχρι το Βίλνιους. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στο Βίλνιους.  

 

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, επί σοβιετικού 

καθεστώτος, μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα 

Βιτάουτας του 15ου αιώνα που είναι κτισμένο πάνω σε 

τρία νησιά της λίμνης Γκάλβε, καθώς και το Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο της Λιθουανίας που λειτουργεί στο 

κάστρο (η είσοδος περιλαμβάνεται). Ο Δούκας 

Βιτάουτας από τον 19ο αιώνα θεωρείται ο εθνικός 

ήρωας της Λιθουανίας. Το κάστρο θεωρείται 

αριστούργημα της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. 

Εν συνεχεία θα επιστρέψουμε στο Βίλνιους για να 

ξεναγηθούμε. Η Παλιά Πόλη του Βίλνιους είναι μία από 

τις μεγαλύτερες υπάρχουσες μεσαιωνικές πόλεις της 

Ανατολικής Ευρώπης. Είναι το αρχαιότερο τμήμα της 

λιθουανικής πρωτεύουσας και έχει αναπτυχθεί δια 

μέσου των αιώνων, λαμβάνοντας τη μορφή της από 

την ιστορία της πόλης και από μια συνεχώς 

εναλλασσόμενη πολιτιστική επίδραση. Είναι τόπος 

στον οποίο μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες (γοτθική, αναγεννησιακή, 

μπαρόκ, νεοκλασική) συνυπάρχουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται. 

Βασική αρτηρία της Παλιάς Πόλης είναι ο Δρόμος 

Πίλιες − κόμβος των καφέ και της εμπορικής ζωής. Ο 

βασικός δρόμος του Βίλνιους, η λεωφόρος 

Γκεντιμίνας, βρίσκεται εν μέρει στην Παλιά Πόλη. Οι 

βασικές πλατείες της Παλιάς Πόλης είναι η Πλατεία 

Καθεδρικού και η Πλατεία Δημαρχείου. Ένα από τα 

πλέον περίτεχνα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα είναι το 

Σιάουλεϊ 
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Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, το οποίο επιλέχθηκε ως 

εκπρόσωπος της Λιθουανίας στο Πάρκο Μίνι-

Ευρώπη στις Βρυξέλλες. Η Παλιά Πόλη έχει 

χαρακτηριστεί ως μνημείο της UNESCO και 

συγκαταλέγεται στις πιο πράσινες πρωτεύουσες της 

Ευρώπης.  

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, θα δούμε 

μεταξύ άλλων τη μεσαιωνική εκκλησία των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη διακόσμηση της 

οποίας επιμελήθηκαν περισσότεροι από 200 τεχνίτες, 

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 επίσης στις Πλατείες του 

Καθεδρικού Ναού και του Δημαρχείου και θα δούμε 

την πύλη της Αυγής. Η αρχική μεσαιωνική οχύρωση 

του Βίλνιους διέθετε 10 τέτοιες πύλες, οι οποίες 

λειτουργούσαν και ως τόποι προσκυνήματος και 

καθεμιά τους είχε από ένα παρεκκλήσι. Τον 18ο αιώνα 

σφραγίστηκαν όλες εκτός από την Πύλη της Αυγής. 

Το παρεκκλήσι της Πύλης της Αυγής φημίζεται 

μάλιστα για μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 

του Ελέους. Το 1993 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ 

επισκέφτηκε το παρεκκλήσι και είπε το ροζάριο. Τέλος 

η ξενάγησή μας στο Βίλνιους θα κλείσει με τον πολύ 

εντυπωσιακό ορθόδοξο ναό της πόλης.  

Διανυκτέρευση στο Βίλνιους.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΚΑΟΥΝΑΣ (Ξενάγηση, είσοδος 

στο Μουσείο Τσιουρλιόνις) – ΒΙΛΝΙΟΥΣ  

Πρωινή αναχώρηση για το Κάουνας, τη δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας. Βρίσκεται στη 

συμβολή των δύο μεγαλύτερων ποταμών της χώρας, 

του Νέμουνας και του Νέρις στη λιμνοθάλασσα 

Κάουνας. Η πόλη χτίστηκε πάνω σε παλιότερο 

φρούριο τον πρώιμο Μεσαίωνα και εν συνεχεία σε 

όλη την ιστορία της κατακτήθηκε από πολλές 

αυτοκρατορίες, με τελευταία τη ρωσική. Στα χρόνια 

του Μεσοπολέμου, επί σοβιετικού πλέον καθεστώτος, 

εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της 

χώρας και ο πληθυσμός της διπλασιάστηκε μαζί με 

την έκτασή της. Εκείνα τα χρόνια στο Κάουνας 

ευδοκιμούσε μεγάλη και πολύ οργανωμένη εβραϊκή 

κοινότητα, η οποία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

κυνηγήθηκε και εξολοθρεύθηκε από ντόπιους τους 

οποίους είχε στρατολογήσει το ναζιστικό καθεστώς. 

Επίσης το ναζιστικό καθεστώς είχε οργανώσει και 
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στρατόπεδο συγκέντρωσης στην πόλη, το οποίο 

διέλυσε στο τέλος του πολέμου. 

Εμείς σήμερα θα περπατήσουμε αρχικά στην Παλιά 

Πόλη, όπου θα δούμε τη γοτθική εκκλησία του 

Βιτάουτας 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. Εκεί θα δούμε και πολλά 

μεσοπολεμικά φονξιοναλιστικά κτίρια της σοβιετικής 

αρχιτεκτονικής, που θεωρούνται ένα από τα βασικά 

αξιοθέατα του Κάουνας. Επίσης θα περπατήσουμε 

στον μεγάλο πεζόδρομο, από τους μεγαλύτερους της 

Ευρώπης και θα δούμε την πλατεία της Ελευθερίας. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε το σημαντικότερο μουσείο 

της πόλης (η είσοδος περιλαμβάνεται), που είναι 

αφιερωμένο στον καταγόμενο από το Κάουνας 

εθνικό ζωγράφο και μουσικό της Λιθουανίας, 

Κωνσταντίνας Τσουρλάνις. Ο Τσουρλάνις, είναι 

διεθνούς φήμης πρωτοπόρος ζωγράφος, ο οποίος 

θεωρείται πως θεμελίωσε τη βάση της ευρωπαϊκής 

αφηρημένης ζωγραφικής. Άλλη διεθνής 

προσωπικότητα που κατάγεται από το Κάουνας είναι 

η, γνωστή ως αμερικανίδα, φεμινίστρια και αναρχική 

Έμα Γκόλντμαν.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους αργά το 

απόγευμα.  

Διανυκτέρευση στο Βίλνιους.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΛΝΙΟΥΣ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 

ΛΑΡΝΑΚΑ  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Οι 

εικόνες από τις Χώρες της Βαλτικής σβήνουν και 

μεταφέρονται στη μνήμη μας, όπου καταχωρούνται 

και μένουν ως μία εμπειρία ζωής. 

 

Ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησης 

το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί και 

αντίστροφα, ξεκινώντας από το Βίλνιους. 

Κάουνας 

Κάουνας 

Κάουνας 

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 

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 

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    
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08.06,20.06, 26.06, 27.06, 04.07, 06.07, 13.07, 18.07, 

20.07, 25.07, 27.07, 01.08, 03.08, 05.08, 08.08, 10.08, 17.08, 24.08, 14.09, 

05.10, 24.10 

€ 699 
 

€ 879 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.308 
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 29.06 

€ 719 
 

€ 899 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.328 
με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12.08, 15.08, 22.08, 28.08, 31.08, 07.09 

€ 729 

 

€ 909 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.338 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 370 

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. 

Aπαιτούνται 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 οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο 

σταθμό 

 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup.  

 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. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά Versus 

Travel. 

 
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 αξιοθέατα κλπ.  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

  Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, check points, 

φόροι πόλεων, 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.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: 359 €   

 

 



 

 
 

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Σύνταγμα, 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 στον 6ο όροφο 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 

 

 

 

 

 

 

 


