
  

 

 

 

 

 

  

 Αναχωρήσεις 2021: 23.12, 30.12, 06.01               6 ημέρες 

 

ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ 

(Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα, Τσέσκυ Κρούμλοβ)  

 Τα διαμάντια της Κεντρικής Ευρώπης 

 

 

 

 

 

Μικρές ταξιδιωτικές ομάδες 

Εξασφαλίζουμε διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, καθώς και άλλες 

παροχές, που θα σας κάνουν να προγραμματίσετε ανέμελα. 

Μόνο στο Versus travel στην Βιέννη 

το κεντρικότατο, εντυπωσιακό και 

πρόσφατα ανακαινισμένο Hilton 

Vienna Park 5* 



 

  



 

  

 



 

  

 

  

 

Ταξίδι στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης! 

Μπορεί ένα ταξίδι να μας μεταφέρει στο πιο γοητευτικό, λαμπρό και πολυτελές παρελθόν της 

πανίσχυρης αυτοκρατορικής Κεντρικής Ευρώπης;  

Ναι μπορεί! 

 

Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα, τρεις μεσαιωνικές πρωτεύουσες-διαμάντια της 

αυτοκρατορικής Κεντρικής Ευρώπης ανοίγονται μπροστά μας όλο μεγαλείο! 

Αλλά ανιχνεύουμε και όλες τις διακλαδώσεις της αινιγματικής δυναστείας των Αψβούργων. 

Από το θρυλικό περίπτερο Μάγιερλιγνκ στα Βιεννέζικα Δάση, όπου ο γιος της Σίσυς έβαλε 

τέλος στη ζωή του μαζί με την ερωμένη του, μέχρι τις εκθαμβωτικές λουτροπόλεις Κάρλοβυ 

Βάρυ και Μπάντεν. Και κρατάμε ως άσσο στο μανίκι, το αρχιτεκτονικό κόσμημα Τσέσκυ 

Κρούμλοβ, όπου έζησε και μεγαλούργησε ο κορυφαίος αυστριακός ζωγράφος Έγκον Σίλε 

και το οποίο αποτελεί μνημείο της UNESCO. 

 

Αυτό το ταξίδι είναι στην πραγματικότητα 3 ταξίδια σε 1 και επικεντρώνεται στην καρδιά της 

Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία. Τρεις χώρες που γεννήθηκαν 

στον 20ο αιώνα αλλά που σηματοδοτούν τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του 

κεντροευρωπαϊκού πολιτισμού από την εποχή του μεσαίωνα. Επισκεπτόμαστε επιλεκτικά και 

πολύ προσεκτικά πόλεις-κοσμήματα και τις εξερευνούμε σε βάθος. Βλέπουμε τις μαγευτικές 

πρωτεύουσες Βιέννη και Πράγα. Χορταίνουμε παλάτια, μουσικές, θέατρα, γοτθικά, μπαρόκ 

και ρομανέσκ κτίρια. Ομορφιά, πολιτισμό, γεύση και χάρη. Πηγαίνουμε στην παραμυθένια 

Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας και χανόμαστε μέσα στην απαράμιλλης 

ομορφιάς αρχιτεκτονική της. Αλλά πάμε και στις διασημότερες λουτροπόλεις της 

αυτοκρατορικής Ευρώπης: το Μπάντεν και το Κάρλοβυ Βάρυ. 

 

Εκεί όπου γεννήθηκε ο όρος παραθεριστική πολυτέλεια, όταν η πολυτέλεια αφορούσε 

αποκλειστικά και μόνο τους εστεμμένους και τη βαθιά αριστοκρατία. Όμως αν κάτι έχουν να 

προσφέρουν σήμερα στην ανθρωπότητα όλα αυτά, είναι η τέχνη. Και η Αυστρία, πέρα από 

την όπερα, τα βαλς και τη σοκολάτα έχει να δώσει και σπουδαία ζωγραφική. Έγκον Σίλε, ο 

μεγαλύτερος αυστριακός ζωγράφος του 19ου και του 20ου αιώνα. Είναι ταυτισμένος με την 

περίφημη Σχολή της Βιέννης, στην οποία ανήκει και ο Γκούσταβ Κλιμτ.  

 

Όμως εμείς σε αυτό το ταξίδι, επιλέγουμε να αποτείνουμε φόρο τιμής στον Σίλε, και 

επισκεπτόμαστε το πανέμορφο Τσέσκι Κρούμλοβ, γενέτειρα της μητέρας του, στο οποίο 

πήγαινε και ζωγράφιζε τα αριστουργήματά του τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Αυτό 

το ταξίδι του Versus Travel έχει να αφηγηθεί πολλές ακόμη ιστορίες… Ιστορίες πολέμων, 

ερώτων, αιμομιξιών, ίντριγκας, μεγαλείου, αλχημειών... Οι περισσότερες κρύβονται μέσα 

ανάκτορα, σε κάστρα, σε δάση, σε κρυφές γέφυρες, σε χτισμένες καμπάνες, σε δείκτες 

ρολογιών… Θα τις ανακαλύψουμε όλες! Και μετά, η έννοια αυτού που ξέρουμε ως Κεντρική 

Ευρώπη, θα μας φαίνεται εντελώς διαφορετική. 



 

  

 

  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Πλούσιο πρόγραμμα με έντονα άρωμα Versus, με γεμάτες ημέρες χωρίς προαιρετικές 

εκδρομές και κρυμμένα κόστη. Σκοπός μας είναι να σας γνωρίσουμε τα διαμάντια της 

Κεντρικής Ευρώπης και να εξερευνήσουμε της περιοχή, πάντα με έμπειρο και κατηρτισμένο 

αρχηγό.  

Επιλέγουμε επίσκεψη στην… Μπρατισλάβα για να γνωρίσουμε τη μαγευτική πρωτεύουσα 

της Σλοβακίας με το μεσαιωνικό γοτθικό στυλ. Επισκεπτόμαστε το αρχιτεκτονικό διαμάντι 

Τσέσκυ Κρούμλοβ, με την παραμυθένια μεσαιωνική αισθητική, που αποτελεί μνημείο της 

UNESCO. Πηγαίνουμε στην πανέμορφη αυτοκρατορική λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ με το 

διάσημο ανά την υφήλιο κινηματογραφικό φεστιβάλ 

Επισκεπτόμαστε το αυτοκρατορικό περίπτερο Μάγιερλινγκ στα Βιεννέζικα Δάση, όπου 

έλαβε χώρα ένα ερωτικό δράμα που συγκλόνισε την Ευρώπη. 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Διανυκτερεύσεις στην πανέμορφη Βιέννη στο κεντρικότατο, εντυπωσιακό και 

πρόσφατα ανακαινισμένο Hilton Vienna Park 5*, και στην παραμυθένια Πράγα στο 

Royal Prague 4* 

 

 Εκδρομή στα  περίφημα Βιεννέζικα Δάση (Μάγιερλινγκ) για να δούμε το θρυλικό 

κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, και στην λουτρόπολη Μπάντεν. Η εκδρομή 

αυτή δίνεται συνήθως έως προαιρετική και στα προγράμματα του Versus 

περιλαμβάνεται. 

 

 Εκδρομή στη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ μια μεσαιωνική λουτρόπολη γεμάτη 

χρώμα 

 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Τσέσκυ Κρούμλοβ στη νότια Τσεχία για να κάνουμε στα 

στενάκια της ένα μεσαιωνικό ταξίδι βγαλμένο από το μεσαίωνα 

 

 Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και περιηγήσεις  

 

 Επίσκεψη στην Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας  

 

 Έλληνας αρχηγός- συνοδός.  



 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγουμε επίσκεψη στην… Μπρατισλάβα  

Εξερευνούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας με μια πανοραμική ξενάγηση. Θα 

περιπλανηθούμε στην Παλιά Πόλη, έναν λαβύρινθο από μεσαιωνικά σοκάκια αλλά και 

μεγάλα, αριστοκρατικά πλακόστρωτα. Θα πάμε στην κεντρική πλατεία με τα μπαρόκ κτίρια 

και το ιστορικό Δημαρχείο.  

Θα δούμε το εντυπωσιακό Προεδρικό Παλάτι με τους μεγάλους κήπους, θα θαυμάσουμε τον 

Καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου και την περίφημη Μπλε Εκκλησία. Η εκκλησία αυτή πήρε την 

ονομασία της λόγω του χρώματος της πρόσοψης, των μωσαϊκών και της μπλε-γυάλινης 

οροφής της και σήμερα αποτελεί το σύμβολο της Σλοβακίας. 

 

Τσέσκυ Κρούμλοβ: μία πόλη-διαμάντι! 

Το Τσέσκυ Κρούμλοβ, είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα το 

διατρέχουν σε πολλά σημεία, του δίνουν ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό σχήμα και το τοποθετούν 

στη λίστα των πολιτιστικών μνημείων της UNESCO. Μία βόλτα στο Τσέσκυ Κρούμλοβ είναι 

σαν ένα πολιτιστικό ταξίδι πίσω στον μεσαίωνα.  

Περπατώντας στα στενά δρομάκια απολαμβάνουμε τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 

και αναγεννησιακού ρυθμού κτίριά του, τις εκκλησίες και τα πλακόστρωτα  γεφυράκια του. 

Μια πανοραμική θέα αυτής της ομορφιάς βλέπουμε και από ψηλά στο κάστρο της πόλης. 

Επίσης ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο, είναι η περίφημη Κρυφή Γέφυρα του 15ου αιώνα η οποία 

ενώνει τα ανάκτορα με τα τείχη του κάστρου. Κατασκευάστηκε για λόγους ασφαλείας και 

διαφυγής του εστεμμένου σε περίπτωση ανάγκης και εξωτερικά μοιάζει με… τριώροφο κτίριο. 

 

Η παραμυθένια λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ 

Βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Τέπλα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και είναι μια απίθανη 

μεσαιωνική λουτρόπολη γεμάτη χρώμα. Το Κάρλοβυ Βάρυ είναι κυριολεκτικά πνιγμένο μέσα στα 

δάση και φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές του. Στις φωτογραφίες αλλά και από κοντά, 

μοιάζει πραγματικά με παραμύθι.  

Της ίδιας γνώμης ήταν σίγουρα και όλη η αριστοκρατία της Ευρώπης, οι αμέτρητοι συνθέτες, 

συγγραφείς, ποιητές, και άλλες προσωπικότητες που το επισκέφτηκαν στο πέρασμα των αιώνων: 

ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος ο Μέγας, η τσαρίνα Αικατερίνη της Ρωσίας, ο καγκελάριος 

της Αυστρίας Μέτερνιχ, ο ιταλός κοσμοπολίτης Καζανόβα, ο γερμανός συνθέτης Μπαχ και ο 

γερμανός ποιητής Γκαίτε, που πήγε στο Κάρλοβυ Βάρυ 13 φορές! Στη μαγική αυτή λουτρόπολη, 

πέρα απ΄όλα τα άλλα, κάθε καλοκαίρι οργανώνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό διεθνές φεστιβάλ 

κινηματογράφου. 

 



 

  

 

 

  

Hilton Vienna Park 5* 

Το Hilton Vienna Park βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, δίπλα στο πάρκο Stadtpark και απέναντι από 

τον σταθμό Wien-Mitte/Landstraße του μετρό και τον σταθμό City Airport Train (CAT), που σας συνδέει 

με το Αεροδρόμιο της Βιέννης σε 16 λεπτά. Επίσης, απέχει μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο 

της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και τον Εμπορικό Δρόμο Kärntner Straße. Προσφέρει 

δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρεάν χρήση υπολογιστών Apple και PC και εκτυπωτή 

στο λόμπι.  

Τα πρόσφατα ανακαινισμένα και ηχομονωμένα δωμάτια του Hilton Vienna Park είναι διακοσμημένα με 

ζεστά χρώματα και προσφέρουν πανοραμική θέα στο πάρκο και την πόλη. Περιλαμβάνουν επίσης 

τηλεόραση LED επίπεδης οθόνης 40 ιντσών και ευρύχωρο καθιστικό. Στα δωμάτια παρέχεται internet 

υψηλής ταχύτητας με επιπλέον χρέωση. 

Στο Hilton Vienna Park σερβίρεται καθημερινά πλούσιος μπουφές πρωινού. Μπορείτε να γευματίσετε 

στο μοντέρνο à la carte εστιατόριο LENZ και να απολαύσετε σνακ και ποτά στο μπαρ αστικού στυλ 

SELLENY'S. Στις εγκαταστάσεις παρέχονται γυμναστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό καρδιαγγειακής 

άσκησης και ατμόλουτρο. Διατίθεται επίσης εξοπλισμός γυμναστικής στα δωμάτια. 

 



 

  

  
 

Αυτό το ταξίδι είναι στην πραγματικότητα 3 ταξίδια σε 1 και επικεντρώνεται στην καρδιά της 

Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία. Τρεις χώρες που γεννήθηκαν στον 20ο 

αιώνα αλλά που σηματοδοτούν τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του κεντροευρωπαϊκού 

πολιτισμού από την εποχή του μεσαίωνα. Επισκεπτόμαστε επιλεκτικά και πολύ προσεκτικά πόλεις-

κοσμήματα και τις εξερευνούμε σε βάθος. Βλέπουμε τις μαγευτικές πρωτεύουσες Βιέννη και Πράγα. 

Χορταίνουμε παλάτια, μουσικές, θέατρα, γοτθικά, μπαρόκ και ρομανέσκ κτίρια. Ομορφιά, 

πολιτισμό, γεύση και χάρη. Πηγαίνουμε στην παραμυθένια Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της 

Σλοβακίας και χανόμαστε μέσα στην απαράμιλλης ομορφιάς αρχιτεκτονική της. Αλλά πάμε και στις 

διασημότερες λουτροπόλεις της αυτοκρατορικής Ευρώπης: το Μπάντεν και το Κάρλοβυ Βάρυ. Εκεί 

όπου γεννήθηκε ο όρος παραθεριστική πολυτέλεια, όταν η πολυτέλεια αφορούσε αποκλειστικά και 

μόνο τους εστεμμένους και τη βαθιά αριστοκρατία. Όμως αν κάτι έχουν να προσφέρουν σήμερα 

στην ανθρωπότητα όλα αυτά, είναι η τέχνη. Και η Αυστρία, πέρα από την όπερα, τα βαλς και τη 

σοκολάτα έχει να δώσει και σπουδαία ζωγραφική. Έγκον Σίλε, ο μεγαλύτερος αυστριακός 

ζωγράφος του 19ου και του 20ου αιώνα. Είναι ταυτισμένος με την περίφημη Σχολή της Βιέννης, στην 

οποία ανήκει και ο Γκούσταβ Κλιμτ. Όμως εμείς σε αυτό το ταξίδι, επιλέγουμε να αποτείνουμε φόρο 

τιμής στον Σίλε, και επισκεπτόμαστε το πανέμορφο Τσέσκι Κρούμλοβ, γενέτειρα της μητέρας του, στο 

οποίο πήγαινε και ζωγράφιζε τα αριστουργήματά του τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Αυτό το 

ταξίδι του Versus Travel έχει να αφηγηθεί πολλές ακόμη ιστορίες… Ιστορίες πολέμων, ερώτων, 

αιμομιξιών, ίντριγκας, μεγαλείου, αλχημειών... Οι περισσότερες κρύβονται μέσα ανάκτορα, σε 

κάστρα, σε δάση, σε κρυφές γέφυρες, σε χτισμένες καμπάνες, σε δείκτες ρολογιών… Θα τις 

ανακαλύψουμε όλες! Και μετά, η έννοια αυτού που ξέρουμε ως Κεντρική Ευρώπη, θα μας φαίνεται 

εντελώς διαφορετική.! 

 Διανυκτερεύσεις στην πανέμορφη Βιέννη στο κεντρικότατο και πρόσφατα ανακαινισμένο Hilton 

Vienna Park 5* και στην παραμυθένια Πράγα στο Royal Prague 4* 

 Επιλέγουμε επίσκεψη στην Μπρατισλάβα, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα της Σλοβακίας 

 Πάμε στο αρχιτεκτονικό διαμάντι της UNESCO, Τσέσκι Κρούμλοβ 

 Ζούμε μέσα στην πολυτέλεια στις αυτοκρατορικές λουτροπόλεις Μπάντεν και Κάρλοβυ Βάρυ 

 Επισκεπτόμαστε τα Βιεννέζικα Δάση και το θρυλικό αυτοκρατορικό περίπτερο Μάγερλινγκ 

 Απολαμβάνουμε το μεγαλείο και την ολοζώντανη αίγλη της Βιέννης στα ανάκτορα και στα 

φημισμένα καφέ 

 Εξερευνούμε σε βάθος όλο το μυστήριο και τη μαγεία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της 

Πράγας 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βιέννη 

Οι μουσικές στην Βιέννη αρχίζουν με το που θα κατέβεις από το αεροπλάνο... Είναι σαν να ακούς μουσική όλη μέρα 

και όλη νύχτα! Ο Mozzart έκανε καλή δουλειά και η πόλη δεν ξεχνά να τον τιμά σε κάθε ευκαιρία. Στα ανάκτορα 

Σενμπρούν μας περιμένει η πριγκίπισσα Σίσσυ - το τραπέζι είναι ακόμα στρωμένο με τις πανάκριβες πορσελάνες και τα 

ασημένια καντηλέρια, απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Τα βράδια είναι υπέροχα, με το άρωμα της κανέλας να 

αρωματίζει και να ζεσταίνει τις καρδιές και το σώμα μας.  Η διάσημη Όπερα στέκει πάντα εδώ, έτοιμη να μας προσφέρει 

και αυτή μια υπέροχη βραδιά.  

Στα περίφημα Βιεννέζικα δάση στο Μάγιερλινγκ ξεδιπλώνει η φύση μπροστά στα μάτια μας όλο το μεγαλείο της.  

Οι βιτρίνες με τα γλυκά και τα ψωμάκια μας δελεάζουν να τα δοκιμάσουμε όλα - και αν πάρουμε και κανένα κιλό, χαλάλι, 

για την Βιέννη τα δίνουμε και τα παίρνουμε όλα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράγα 

Η πόλη των Πύργων και των ξωτικών, κάθε σοκάκι και ένα παραμύθι… Στο Κάστρο της αναζητούμε τους Αλχημιστές 

και κατεβαίνοντας στην γέφυρα του Καρόλου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα με τους ήχους των πλανόδιων 

μουσικών.  

Κατηφορίζοντας στην μεγάλη πλατεία της παλιάς πόλης θα περιμένουμε να χτυπήσει η ώρα ακριβώς και το 

Αστρονομικό ρολόι να θυμίσει σε όλους την αδυναμία του ανθρώπου μπροστά στην εκπληκτική κατασκευή.  

Μια από τις εκατοντάδες μπυραρίες μας περιμένει να μας προσφέρει κάποια από τις αναρίθμητες ποικιλίες μπύρας και 

πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δοκιμάσουμε όλες. Ξανθές, καστανές, μελαχρινές. Η μια καλύτερη από την άλλη!  

Τα βράδια το παραμύθι ζωντανεύει με τα φώτα κατά μήκος του Δούναβη σε μια βόλτα με το πλοίο, όπου η πόλη 

ξεδιπλώνει το μεγαλείο της και τα βιβλία του Κάφκα παίρνουν σάρκα και οστά.  

Το Κάρλοβυ Βάρυ μας αποκαλύπτεται μέσα από την ομίχλη κατεβαίνοντας το βουνό, μεγαλόπρεπο, με τα υπέροχα 

κτήρια το φυσικό περιβάλλον, την πολυτέλεια για τους λίγους και τα φυσικά ιαματικά νερά για τους πολλούς. Η φύση 

έδωσε απλόχερα τα δώρα της στην περιοχή.  

Φεύγοντας, μια μαριονέττα θα συνοδεύει τις αποσκευές μας, να κινεί τα νήματα των αναμνήσεων που συνοδεύουν 

την μαγευτική αυτή πόλη που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ! 

 



 

  

Βιεννέζικα Βαλς και... αρχοντικός αέρας 
Είναι πραγματική απόλαυση ν' ακούει κανείς βαλς, 

πόλκες και μαζούρκες του Στράους, του Μότσαρτ και 

του Σοπέν, όπως ακούγονταν στην αυτοκρατορική 

Βιέννη! Ταξιδέψαμε πίσω στη μουσική του 19ου αιώνα, 

εκεί όπου οι μουσικοί ξεχώριζαν φορώντας κόκκινο 

φράκο και τα κομψά ζευγάρια των χορευτών έλαμπαν 

στη σκηνή. Απολαύσαμε αξέχαστες μελωδίες να 

ακούγονται από τα ιστορικά Ανάκτορα Σένμπρουν και 

τους παραμυθένιους κήπους, θυμίζοντας τις αλλοτινές 

δόξες της αυστριακής αριστοκρατίας, εκεί όπου 

γεννήθηκε το Βιεννέζικο Βαλς τον 13ο αιώνα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ πριν εισαχθεί στην υψηλή 

κοινωνία και καθιερωθεί ως ένα είδος πλούσιων ιδεών 

και έντονων συναισθημάτων, ο φτωχός λαός της Βαυαρίας, χόρευε όμοιους χορούς. Με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου 

γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία στα τέλη του 17ου αιώνα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δέχτηκε αρνητική 

κριτική, κυρίως επειδή αφορούσε στη σωματική επαφή. Ειδικά οι ντάμες, έπρεπε να σηκώνουν με τα χέρια τους τα 

ενδύματά τους προκειμένου να μην πατηθούν και αυτό τους υποχρέωνε να κρατιούνται από τον καβαλιέρο έχοντας 

συνεχώς σωματική επαφή, σε συνδυασμό και με τις πολλές στροφές που περιείχε ο χορός. Παρά τις επιθέσεις που 

δέχτηκε, το Βιεννέζικο Βαλς έγινε τελικά αποδεκτό και σήμερα θεωρείται από τους πιο δύσκολους απαλούς χορούς 

που απαιτεί εκλεπτυσμένο στυλ και... αρχοντικό αέρα. Στις μέρες μας, η φημισμένη Ορχήστρα των Ανακτόρων 

Σένμπρουν της Βιέννης, είναι ο κυριότερος εκφραστής της μουσικής παράδοσης της Αυτοκρατορικής Βιέννης. Εμείς, 

είχαμε την τύχη να δούμε παράστασή της στον Πορτοκαλεώνα των Ανακτόρων Σένμπρουν, εκεί που είχε δώσει 

συναυλίες ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ το 1786! 

 

Ξενάγηση στα μυστικά των Αψβούργων 
Η περιήγησή μας στα παλάτια της Βιέννης, μας μετέφερε στην εποχή των βασιλιάδων! Απολαύσαμε το 

μεγαλοπρεπές σκηνικό, κάναμε περίπατο στους τεράστιους κήπους και βγάλαμε υπέροχες φωτογραφίες! 

Θαυμάσαμε σπάνια αντικείμενα της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, γνωστής και ως Σίσυ, είδαμε αμύθητης αξίας 

κοσμήματα βασιλιάδων, πορτραίτα που έχουν μείνει αλώβητα στο χρόνο, εξαίρετους πίνακες ζωγραφικής, αλλά 

κυρίως μάθαμε τα σκοτεινά μυστικά της δυναστείας των Αψβούργων, η οποία υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές 

βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, με μεγάλη επιρροή. Θαυμάσαμε συλλογές από μαχαιροπήρουνα και σερβίτσια, 

αλλά και χρυσά κηροπήγια, όπως και τζάκια εποχής. Η χειμερινή κατοικία των Αψβούργων ήταν το παλάτι Hofburg. 

Αποτελεί ένα συγκρότημα κτιρίων, με 18 πτέρυγες, 54 σκάλες και περίπου 2.600 δωμάτια. Σήμερα φιλοξενεί τα 

γραφεία του Προέδρου της Αυστρίας, ιδιωτικά διαμερίσματα και τη χειμερινή σχολή ιππασίας. Για περισσότερα από 

500 χρόνια οι ηγέτες της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, του Βελγίου, την Ολλανδίας και της γερμανικής αυτοκρατορίας 

ήταν όλοι Αψβούργοι. Το φαινόμενο της αιμομιξίας για γενιές ολόκληρες, στο τέλος, ήταν αυτό ακριβώς που την 

εξαφάνισε. Οι Αψβούργοι, υποστήριζαν ότι το γενεαλογικό τους δέντρο έφτανε μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, αλλά και 

πιο μακριά, μέχρι τους μυθικούς Εβραίους βασιλιάδες, τον Δαβίδ και τον Σολομώντα! Χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία 

για να διατηρούν την ισχύ τους. Επεδείκνυαν ένα δόρυ που είχαν στην κατοχή τους, εκείνο που δήθεν τρύπησαν τον 

Χριστό στο σταυρό, προκειμένου να αποδείξουν ότι ήταν ευλογημένοι από τον Θεό. Ωστόσο, η αιμομιξία της 

δυναστείας τους, που βασίλευε σε Ισπανία και Αυστρία, είχε αβάσταχτες επιπτώσεις στην υγεία των γαλαζοαίματων. 

Οι μονάρχες γεννιούνταν με διανοητική καθυστέρηση και δυσμορφίες, όπως το μεγάλο σαγόνι... Αλήθεια, τελικά τι 

απέγιναν οι Αψβούργοι; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Βόλτα στα καταπράσινα Βιεννέζικα Δάση 

Η ξενάγηση στα Βιεννέζικα Δάση ήταν πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Πρόκειται για μια πελώρια 

καταπράσινη έκταση 40 χλμ. λίγο έξω από τη Βιέννη. Μέσα στα δάση αυτά κρύβονται μερικά κουκλίστικα 

χωριουδάκια κι ένα άκρως ενδιαφέρον αξιοθέατο: το Κάστρο του Λίχτενσταϊν, που σημαίνει «λαμπερή 

πέτρα». Εδώ γυρίστηκαν σχεδόν όλες οι ταινίες του κόμη Δράκουλα, αλλά και πολλά ακόμα φιλμ, με την πιο 

πρόσφατη ταινία «Οι τρεις Σωματοφύλακες» του 1993. Βγάλαμε τρομερές φωτογραφίες και νιώσαμε έστω 

για λίγο πρωταγωνιστές στη δική μας ιστορία! Ταξιδέψαμε νοερά πίσω στο χρόνο, εκεί όπου ακούγονταν 

κονσέρτα εορταστικής μουσικής και πραγματοποιούνταν λαμπεροί χοροί και δεξιώσεις, με τον Μότσαρτ να 

παίζει πιάνο για αυτοκράτορες... Περπατήσαμε στα όμορφα δάση του Χέλενενταλ, στα οποία ο Μπετόβεν 

συνήθιζε να κάνει τους περιπάτους του, κατά μήκος του ποταμού Σβέχατ. Διασχίσαμε μονοπάτια κάνοντας 

πεζοπορία, μέχρι που φθάσαμε στο κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Πρόκειται για το κυνηγετικό 

περίπτερο των Αψβούργων, το οποίο εδώ και αιώνες «κουβαλά» τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του 

τελευταίου διαδόχου του Θρόνου. Το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ροδόλφου και της δούκισσας Μαρίας 

Βετσέρα, ελληνικής καταγωγής, που είχε τραγικό τέλος, με άγνωστα μέχρι σήμερα τα αίτια της τραγωδίας... 

Η περιήγηση στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη του Μπάντεν, με τις 15 θερμές πηγές της, γνωστή από τη 

Ρωμαϊκή εποχή, ήταν μια ακόμα υψηλής ποιότητας εμπειρία. 

  



 

  

Πράγα, η πόλη που χορεύει… 

Ακόμα κι αν δεν έχεις πάει στην Πράγα, 

σίγουρα έχεις μία εικόνα της. Έχεις δει σε 

φωτογραφίες τις χρυσές στέγες της. Έχεις δει 

τα παράξενα γοτθικά κτήρια με τα 

τερατόμορφα στολίδια που δεν 

καταλαβαίνεις αν σχεδιάστηκαν από τους 

αρχιτέκτονες πριν αιώνες για να 

τρομοκρατούν τους περαστικούς ή για να 

χλευάσουν την καταπίεση της Αγίας 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης ξέρεις από 

την Πράγα το Μαύρο Θέατρο, τον Κάφκα, τον 

Κούντερα. Και βέβαια έχεις ακουστά την Άνοιξη της Πράγας και τη Βελούδινη Επανάσταση… Όλα αυτά 

δεν είναι λίγα. Όλα αυτά, μαζί με ό,τι πούμε παρακάτω για τη γοητευτική αυτή πρωτεύουσα της Τσεχίας, 

δείχνουν ότι η Πράγα είναι μία πόλη που ανά τους αιώνες χορεύει με την ιστορία – και μάλιστα διαλέγει 

μόνη της τα βήματα αυτού του χορού.  

Πάμε λοιπόν: τα πρώτα δείγματα ζωής στην ευρύτερη περιοχή ανάγονται στην Παλαιολιθική Εποχή. Η 

πόλη είναι χτισμένη πάνω ποταμό Μολδάβα και τοποθετημένη στην κεντρική Βοημία. Αποκαλείται επίσης 

«η χρυσή πόλη» και «μητέρα των πόλεων». Και φυσικά το λαμπρό ιστορικό κέντρο της είναι μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Θρυλείται πως η Πράγα ιδρύθηκε από την Πριγκίπισσα Λιμπούσε και τον σύζυγό της, Πρέμυσλ – ο 

πρώτος της ομώνυμης δυναστείας. Τον αρχικό πυρήνα της πόλης αποτελούσε ένα κάστρο σε λόφο 

στη δεξιά όχθη του Μολδάβα, γνωστό ως Βίσεχραντ, που σημαίνει «υψηλό, ανώτερο κάστρο». Σύντομα, 

η πόλη έγινε η έδρα των Βασιλέων της Βοημίας, κάποιοι εκ των οποίων κυβέρνησαν αργότερα ως 

αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  

Η πόλη άνθισε τον 14ο αιώνα, καθώς εξελίχθηκε σε σημαντικότατο εμπορικό κέντρο και προσέλκυε 

εμπόρους από όλη την Ευρώπη. Τότε ενισχύθηκε εκεί και το έντονο εβραϊκό στοιχείο που χαρακτηρίζει 

την Πράγα και την κουλτούρα της. Μνημεία της εποχής αυτής είναι και ο Καθεδρικός του Αγίου Βίτου 

μέσα στο κάστρο Χράντσανι, ο παλαιότερος γοτθικός καθεδρικός ναός στην κεντρική Ευρώπη, καθώς 

και το Πανεπιστήμιο, το παλαιότερο στην κεντρική Ευρώπη. 

Το 1526, το Βασίλειο της Βοημίας παραχωρήθηκε 

στους Αψβούργους και τότε η Πράγα έζησε μια 

δεύτερη μεγάλη ευημερία ειδικά στα χρόνια του 

Αυτοκράτορα Ροδόλφου Β’. Ο τελευταίος ζούσε στο 

Κάστρο και συγκέντρωνε στην αυλή του πλήθος από 

αστρολόγους, μάγους και άλλες παράξενες 

φυσιογνωμίες. Έτσι εξηγείται κι αυτή η παράξενη 

αρχιτεκτονική με τα διακοσμητικά γοτθικά τέρατα στα 

κτίρια-ορόσημα της πόλης. 

Όμως οι κάτοικοι της πόλης δεν φοβούνταν τα τέρατα 

και είχαν τσαγανό. Αυτό αποδεικνύουν οι δύο 

Εκπαραθυρώσεις της Πράγας (1419 και 1618) στις 

οποίες οι προτεστάντες ηγέτες πέταξαν από το 

παράθυρο του κάστρου τους καθολικούς 

H πανέμορφη παλιά πόλη της Πράγας, μνημείο της 

UNESCO, πάνω στον ποταμό Μολδάβα 

 

Λεπτομέρεια της παράξενης αρχιτεκτονικής της 

Πράγας που συμβαδίζει με την πλούσια 

ιστορίας της. Ένας σκελετός κοσμεί το 

Αστρονομικό Ρολόι της πόλης 



 

  

απεσταλμένους της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας! Η δεύτερη Εκπαραθύρωση σήμανε και το 

ξέσπασμα του περίφημου Τριακονταετούς Πολέμου της Κεντρικής Ευρώπης ο οποίος άρχισε ως 

θρησκευτικός, κατέληξε πολιτικός για επικράτηση των Μεγάλων Δυνάμεων και έφερε την παρακμή της 

πόλης. Όχι όμως για πολύ, διότι η Βιομηχανική Επανάσταση την αναζωογόνησε και της ξαναέδωσε την 

παλιά αίγλη της.  

Και μετά τη βιομηχανική ευημερία ήρθε ο 20ος αιώνας που έφερε τους δικούς του πολέμους. Με τον Α’ 

Παγκόσμιο, διαλύθηκε η Αυστροουγγαρία και η Πράγα έγινε η πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας – η 

πρωτεύουσα των γραμμάτων και των τεχνών που ξέρουμε σήμερα. Ο Κάφκα, είναι ένα λαμπρό δείγμα 

εκείνης της εποχής. Με τον Β΄ Παγκόσμιο, κυριάρχησε το απολυταρχικό καθεστώς που οδήγησε στην 

περίφημη Άνοιξη της Πράγας, το 1967, στο 4ο Συνέδριο Τσεχοσλοβάκων Συγγραφέων, το οποίο 

πυροδότησε μια σφοδρή αντίδραση ενάντια στο καθεστώς. Αυτή η Άνοιξη δυστυχώς πνίγηκε τον 

Αύγουστο του 1968 όταν τα στρατεύματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας κατέπνιξαν την εξέγερση. Όλα 

αυτά τα διαβάζουμε στην «Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι» του Μίλαν Κούντερα ή τα βλέπουμε στην 

πολυβραβευμένη ομώνυμη ταινία. Και φτάνουμε στο 1989, με τη Βελούδινη Επανάσταση στους δρόμους 

της Πράγας και τη συνακόλουθη κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Τσεχοσλοβακία. Το 

1993, η Πράγα έγινε η πρωτεύουσα της νεοσύστατης Τσεχίας. 

Την πολυτάραχη και ενδιαφέρουσα αυτή ιστορία την αντιλαμβανόμαστε εύκολα στις βόλτες μας μέσα 

στην πόλη. Στα κτήρια, στα καφέ, στις λεωφόρους, στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης, στο κάστρο, 

στην κουλτούρα των ανθρώπων, στις τέχνες και τα 

γράμματα, στην καθημερινή ζωή. 

Αλλά αν ξεχωρίζαμε ένα ορόσημο, που να δείχνει το 

ταμπεραμέντο της Πράγας, αυτό είναι το «Κτίριο που 

Χορεύει». Το σύμπλεγμα δυο πύργων που 

αναπαριστούν έναν άνδρα και μία γυναίκα που 

στροβιλίζονται στους ρυθμούς της πόλης. Το 

υπογράφουν οι σταρ αρχιτέκτονες Βλάντο Μίλουνιτς 

και Φρανκ Γκέρι… Ο πρώτος είναι Τσεχοκροάτης και ο 

δεύτερος Αμερικανός βραβευμένος μεταξύ άλλων και 

με Πρίτσκερ που θεωρείται κάτι σαν το Νομπέλ της 

Αρχιτεκτονικής. Ο Γκέρι αρχικά έδωσε στο κτίριο την 

ονομασία «Φρεντ & Τζίντζερ» από το γνωστό 

χολιγουντιανό δίδυμο. Αργότερα όμως απέσυρε την 

ονομασία διότι όπως είπε «θα ήταν λάθος να 

μεταφέρουμε το κιτς της Αμερικής και του Χόλιγουντ 

σε μία τόσο αυθεντική πόλη σαν την Πράγα!».  Η ιδέα 

για την κατασκευή του εν λόγω κτηρίου ανήκε στον 

σπουδαίο πολιτικό Βάτσλαβ Χάβελ τον τελευταίο 

πρόεδρο της Τσεχοσλοβακίας και πρώτο Πρόεδρο της 

Τσεχίας, ο οποίος έμενε ακριβώς δίπλα και 

οραματίστηκε εκεί να χτιστεί μία μεγάλη πινακοθήκη. Ο 

Χάβελ πέρα από πολιτικός ήταν συγγραφέας, 

αντικαθεστωτικός και δραματουργός. Πρωτεργάτης 

στην Άνοιξη της Πράγας και τη Βελούδινη Επανάσταση… Τελικά στο «Κτήριο που Χορεύει» στεγάζονται 

γραφεία. Και η ιστορία της πόλης ακολουθεί πλέον νέους στροβιλισμούς.  

 

Το σύγχρονο ορόσημο της πόλης το «Κτήριο 

που Χορεύει» με την υπογραφή των σταρ 

αρχιτεκτόνων Βλάντο Μίλουνιτς και Φρανκ 

Γκέρι. Η ανέγερσή του ήταν ιδέα του 

διακεκριμένου πολιτικού Βάτσλαβ Χάβελ που 

ζούσε ακριβώς δίπλα. Το κτίριο εγκαινιάστηκε 

το 1996 και στεγάζει γραφεία 

 



 

  

Τσέσκυ Κρούμλοβ, η πόλη του Έγκον Σίλε και των μαιάνδρων 

Είναι μια μικρή μεσαιωνική πόλη, μοναδικού 

ενδιαφέροντος, στη Νότια Βοημία, πολύ κοντά στην 

Πράγα. Είναι χτισμένη πάνω σε παράξενους φυσικούς 

μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας και 

φημίζεται για την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το 

κάστρο Κρούμλοβ, ένα από τα μεγαλύτερα της Βοημίας. Τα 

πέτρινα σπίτια της, γύρω από έναν ποτάμιο μαίανδρο, 

διατηρούν ατόφια τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή 

μορφή τους και φυσικά η πόλη έχει ανακηρυχθεί μνημείο 

της UNESCO. Η ονομασία Τσέσκι (Τσεχικό) Κρούμλοβ έχει 

καθιερωθεί για να διαφοροποιείται από το Μοράβσκι 

(Μοραβικό) Κρούμλοβ, στη Νοτιοανατολική Τσεχία. 

Η πόλη και το κάστρο της χτίστηκαν στα τέλη του 13ου 

αιώνα σε ένα εμπορικής σημασίας πέρασμα του Μολδάβα. 

Εξ ου και ο πλούτος της μικρής αυτής πόλης που φαίνεται 

ξεκάθαρα στην εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τς. Ορόσημο είναι το επιβλητικό κάστρο της, το δεύτερο μεγαλύτερο 

στην Τσεχία. Το κτιριακό συγκρότημα του κάστρου περιλαμβάνει τεράστιους κήπους, όπου κατά παράδοση ζουν 

μικρές αρκούδες, λίμνες, τάφρο και ένα υπέροχο μπαρόκ θέατρο, που 

χτίστηκε το 1682. Λόγω παλαιότητας εκεί δίνονται μόνο δύο 

παραστάσεις μπαρόκ όπερας τον χρόνο, υπό το φως των κεριών!  

 Άλλα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι το Ιστορικό Μουσείο της 

Βοημίας, το Μουσείο Βασανιστηρίων (γιατί Μεσαίωνας δεν σημαίνει 

μόνο εντυπωσιακή αρχιτεκτονική…), το μοναστήρι των Μινοριτών του 

14ου αιώνα και το παραδοσιακό ζυθοποιείο Έγκενμπεργκ που ακόμα 

κάνει τις διανομές μπύρας με άλογο και άμαξα. Στο Τσέσκυ Κρούμλοβ 

επίσης διοργανώνονται δύο σημαντικά ετήσια φεστιβάλ: το μεσαιωνικό 

και το διεθνές μουσικό.  

Η προσωπικότητα όμως που δεσπόζει μοιραία στη γραφική αυτή πόλη 

είναι ο κορυφαίος αυστριακός ζωγράφος Έγκον Σίλε, ο οποίος 

θεωρείται ιδιοφυία της αρ νουβώ ζωγραφικής και είναι παγκοσμίως 

διάσημος για τα όλο ένταση πορτραίτα του – αγαπημένα θέματά του 

ήταν οι εταίρες των 

αρχών του 20ού 

αιώνα. Η μητέρα του καταγόταν από το Τσέσκυ Κρούμλοβ και ο 

ίδιος το επισκεπτόταν συχνά για διακοπές μεταξύ του 1907 και του 

1917. Μάλιστα κάποια στιγμή αποφάσισε να μετακομίσει εκεί από 

τη Βιέννη για να εργαστεί αλλά δεν τα κατάφερε. Το πνεύμα του 

ήταν πολύ ανατρεπτικό και μποέμ για τη μικρή συντηρητική πόλη 

– την απεικόνισε σε μία σειρά έργων υπό τον τίτλο «Νεκρή Πόλη» 

– κι έτσι αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει άρον άρον, για την 

κοσμοπολίτικη και πιο καλλιτεχνική Βιέννη. Σήμερα στο Τσέσκυ 

Κρούμλοβ διατηρείται το πατρικό σπίτι της μητέρας του στο όπου 

έμενε και ζωγράφιζε ο ίδιος, στην οδό Πλέσιβετς Νο. 343 πάνω στο 

ποτάμι. Εκεί στεγάζεται πλέον ένα μουσείο αφιερωμένο στο έργο 

του. Ο Σίλε πέθανε το 1918 έναν χρόνο αφότου εγκατέλειψε το 

Τσέσκυ Κρούμλοβ, από ισπανική γρίπη στη Βιέννη, λίγο προτού 

κλείσει τα 28 χρόνια του. Σήμερα έργα του εκτίθενται στα 

μεγαλύτερα μουσεία όλου το κόσμου. Σήμερα έργα του εκτίθενται 

στα μεγαλύτερα μουσεία όλου το κόσμου.  

Οι κήποι του κάστρου στο Τσέσκυ 

Κρούμλοβ είναι γεμάτοι με λίμνες, 

αγάλματα και  κατά παράδοση… μικρές 

αρκούδες 

 

Πανοραμική άποψη της παλιάς πόλης στο 

Τσέσκυ Κρούμλοβ με τα μεσαιωνικά σπίτια, που 

σήμερα είναι ολόκληρη ένα μνημείο της UNESCO 

 

Οι ζωγραφισμένοι τοίχοι στα μεσαιωνικά 

σπίτια είναι κάτι σύνηθες στο Τσέσκυ 

Κρούμλοβ. Στη φωτογραφία βλέπουμε 

ζωγραφισμένο τοίχο του μεσαιωνικού 

κάστρου 

 



 

  

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Ταξίδι στην κεντρική Ευρώπη σε δύο πανέμορφες πρωτεύουσες, πραγματικά στολίδια. 

Ξεκινάμε από την αριστοκρατική Βιέννη με τα παραμυθένια παλάτια, τους δρόμους με τα 

υπέροχης αρχιτεκτονικής κτίρια, τις πλατείες, τα πάρκα, τα κλασικά καφέ. Κοντά μας τα 

Βιεννέζικα δάση όπου και θα επισκεφτούμε και φυσικά η Μπρατισλάβα η πανέμορφη 

πρωτεύουσα της Σλοβακίας, με την Παλιά Πόλη που είναι σαν ένας λαβύρινθος από 

μεσαιωνικά σοκάκια, αλλά και μεγάλα, αριστοκρατικά πλακόστρωτα. 

Επόμενος προορισμός η Πράγα, μια πόλη "παραμύθι". Περπατώντας στο κέντρο της πόλης 

είναι σαν να βρισκόμαστε σε μία άλλη εποχή. Περνάμε από κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής, 

πλατείες με υπέροχους καθεδρικούς ναούς, το πασίγνωστο ρολόι του παλιού δημαρχείου και 

καταλήγουμε στο παλιό κάστρο. Θα επισκεφτούμε επίσης τις απαράμιλλης ομορφιάς πόλεις 

Τσέσκυ Κρούμλοβ που  αποτελεί μνημείο παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco και το 

Κάρλοβυ Βάρυ, μία πόλη όνειρο χτισμένη μέσα σε μία  καταπράσινη χαράδρα, γύρω από 

ποτάμια που τη διασχίζουν, διάσημη για τα σπα και τις θερμές πηγές της. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

αναχώρησης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 23.12.2021 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 06:00 07:15 

OS 801 28.12.2021 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 11:00 14:10 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

αναχώρησης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 30.12.2021 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 06:00 07:15 

OS 801 04.01.2022 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 11:00 14:10 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

αναχώρησης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 802 06.01.2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 06:00 07:15 

OS 801 11.01.2022 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 11:00 14:10 



 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Βιέννη-Πράγα (ξενάγηση 

πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

αριστοκρατική Βιέννη. Στην συνέχεια, αναχωρούμε για την 

όμορφη πόλη της Πράγας, μέσα από μια όμορφη 

διαδρομή σε απόσταση λίγων ωρών από τη Βιέννη. 

Η σημερινή μας ξενάγησή αρχίζει με το εντυπωσιακό 

Κάστρο της Πράγας, που χρονολογείται τον 9ο αιώνα. Το 

μνημειακό αυτό συγκρότημα εκτείνεται σε μήκος 570 

μέτρων πάνω στον λόφο της πόλης και περιλαμβάνει 

παλάτια, εκκλησίες, οχυρωματικά τείχη, παλιές κατοικίες 

κ.ά. Μέσα στο κάστρο θα δούμε σχεδόν κάθε 

αρχιτεκτονικό ρυθμό που κυριάρχησε τα τελευταία 1.000 

χρόνια στην Ευρώπη, από γοτθικό μέχρι ρομανέσκ και 

μπαρόκ. Εντός των τειχών θα δούμε το παλιό ανάκτορο, 

τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τη Βασιλική του Αγίου 

Γεωργίου και το Χρυσό Σοκάκι. Το τελευταίο είναι 

διακριτικά χωμένο μέσα στα τείχη του κάστρου και 

αποτελούσε στον μεσαίωνα την έδρα των αλχημιστών.  

Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας κάτω από το κάστρο στην 

Παλιά Πόλη της Πράγας (= Μαλά Στράνα). Η γειτονιά 

αυτή είναι μικρή και βρίσκεται στην αριστερή όχθη του 

ποταμού Μολδάβα σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες 

περιοχές της πρωτεύουσας που απλώνονται στη δεξιά 

όχθη. Η συνοικία Μαλά Στράνα δημιουργήθηκε το 1257, 

όταν ενώθηκαν διάφοροι σκόρπιοι οικισμοί της περιοχής 

εκτός των τειχών. Τότε ονομαζόταν Μικρή Πόλη της 

Πράγας. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μικρής Πόλης 

ήταν γερμανοί τεχνίτες. Το κέντρο του οικισμού ήταν η 

αγορά, η σημερινή Πλατεία της Παλιάς Πόλης. To 1541, ο 

οικισμός καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από 

επιθέσεις και πυρκαγιές. Στη Μαλά Στράνα βρίσκονται το 

δάσος κι ο Πύργος Πετρίν, μικρογραφία του Πύργου του 

Άιφελ. Άλλα σημαντικά κτίρια είναι οι εκκλησίες, από τις 

οποίες ξεχωρίζει ο μπαρόκ Άγιος Νικόλαος στην Πλατεία 

της Παλιάς Πόλης τον οποίο και θα επισκεφτούμε. Στην 

ίδια πλατεία βρίσκονται και το Παλιό Δημαρχείο με το 

Αστρονομικό Ρολόι. Το ρολόι ανεγέρθηκε το 1410 και είναι 

το παλαιότερο του είδους εν λειτουργία στον κόσμο. Λέει 

την ώρα, τη θέση της Σελήνης και του Ήλιου, την 

τρέχουσα ημερομηνία και το ζωδιακό σύμβολο. Επίσης 

ανά μία ώρα (από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ) 

λαμβάνει χώρα η Παρέλαση των 12 Αποστόλων. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέσσερα ακόμη κινούμενα 

αγαλματίδια, που αναπαριστούν τον Θάνατο, τη 

Ματαιοδοξία, την Απληστία και τη Λαγνεία. Στην ίδια 

πλατεία θα δούμε ακόμη το ροκοκό ανάκτορο Κινσκί και 

το παρακείμενο σπίτι με την πέτρινη καμπάνα. Η καμπάνα 

χτίστηκε στην εξωτερική γωνία του σπιτιού το 1310 και 

σηματοδοτεί το τέλος μίας πολιορκίας της πόλης και την 

απελευθερωτική έλευση του Βασιλιά Ιωάννη της Βοημίας.  

Εν συνεχεία θα περπατήσουμε στη γραφική γοτθική 

Γέφυρα του Καρόλου που ενώνει τις δύο όχθες του 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μολδάβα, κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα και κοσμείται 

με 30 αγάλματα αγίων.  

Μετά την ξενάγησή μας στην Πράγα θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για χαλαρή βόλτα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να 

κάνουν μία κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στον Μολδάβα. 

Για το βράδυ προτείνουμε μια παράσταση Μαύρου 

Θεάτρου που είναι άλλωστε και το πολιτιστικό σήμα 

κατατεθέν της πόλης.  

Διανυκτέρευση στην Πράγα.  

 

2η ημέρα: Πράγα – Κάρλοβυ Βάρυ – Πράγα 

Πρωινό και αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική 

Βοημία, γνωστή λουτρόπολη λόγω των ιαματικών πηγών 

της. Βρίσκεται στην κοιλάδα του μικρού ποταμού Τέπλα 

κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Ιδρύθηκε από τον 

αυτοκράτορα Κάρολο τον Δ΄, τον 14ο αιώνα. Είναι 

κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας του 

Τέπλα και φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. 

Η επίσκεψη στο πολύχρωμο και γραφικό Κάρλοβυ Βάρυ, 

μοιάζει πραγματικά με παραμύθι. Της ίδιας γνώμης ήταν 

σίγουρα και όλη η αριστοκρατία της Ευρώπης, οι 

αμέτρητοι συνθέτες, συγγραφείς, ποιητές, και άλλες 

προσωπικότητες που το επισκέφτηκαν στο πέρασμα των 

αιώνων: ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος ο Μέγας, η 

τσαρίνα Αικατερίνη της Ρωσίας, ο καγκελάριος της 

Αυστρίας Μέτερνιχ, ο ιταλός κοσμοπολίτης Καζανόβα, ο 

γερμανός συνθέτης Μπαχ και ο γερμανός ποιητής Γκαίτε, 

που το επισκέφτηκε 13 φορές! Στο Κάρλοβυ Βάρυ, πέρα 

απ΄όλα τα άλλα, κάθε καλοκαίρι οργανώνεται ένα 

εξαιρετικά σημαντικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου. 

Επίσης εδώ παράγεται το αλκοολούχο λικέρ Μπεχερόβκα, 

που πουλιέται σε πράσινα πλακουτσωτά μπουκάλια, με 

χαρακτηριστική κίτρινη και μπλε ετικέτα. Ένα άλλο τοπικό 

γαστρονομικό έδεσμα  είναι οι παραδοσιακές γκοφρέτες, 

που φτιάχνονται από το 1856. Είναι στρογγυλές, πολύ 

λεπτές, με διάφορες γεύσεις και πωλούνται σε τετράγωνα 

χρωματιστά κουτιά. Στη βόλτα μας, φυσικά θα 

διασχίσουμε τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον Τέπλα 

απ΄όπου περνούν εδώ και αιώνες όλες οι διασημότητες 

που επισκέπτονται την πόλη. Επιστροφή στην Πράγα και 

δείπνο. Διανυκτέρευση στην Πράγα. 

 

3η ημέρα: Πράγα – Τσέσκυ Κρούμλοβ – Βιέννη   

Μετά το πρωινό μας, θα επισκεφθούμε τη  δεύτερη πιο 

όμορφη πόλη μετά την Πράγα, στο Τσέσκυ Κρούμλοβ., η 

οποία μοιραία έχει συνδεθεί με τον μεγάλο αυστριακό 

ζωγράφο Έγκον Σίλε. Ο Σίλε πήγαινε εκεί τα τελευταία 10 

χρόνια της ζωής του (1907-1917) και έμενε στο πατρικό 

σπίτι της μητέρας του. Σήμερα το σπίτι αυτό είναι μουσείο. 

Όμως το Τσέσκυ Κρούμλοβ, πέρα από την καλλιτεχνική 

του σημασία, είναι μια πόλη-αρχιτεκτονικό κόσμημα. 

Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα το διατρέχουν σε 

πολλά σημεία, του δίνουν ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό 

σχήμα και το τοποθετούν στη λίστα των πολιτιστικών 

μνημείων της UNESCO. Πράγματι, η βόλτα μας στο 

Τσέσκυ Κρούμλοβ είναι σαν ένα πολιτιστικό ταξίδι πίσω 



 

  

 

 

  

στον μεσαίωνα. Περπατώντας στα στενά δρομάκια θα 

απολαύσουμε τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού 

και αναγεννησιακού ρυθμού κτίριά του, τις εκκλησίες και 

τα πλακόστρωτα  γεφυράκια του. Μια πανοραμική θέα 

αυτής της ομορφιάς μπορούμε να δούμε αν ανέβουμε 

πάνω στο κάστρο της πόλης. Επίσης ένα αρχιτεκτονικό 

ορόσημο, το οποίο δεν θα χάσουμε, είναι η περίφημη 

Κρυφή Γέφυρα του 15ου αιώνα η οποία ενώνει τα 

ανάκτορα με τα τείχη του κάστρου. Κατασκευάστηκε 

φυσικά για λόγους ασφαλείας και διαφυγής του 

εστεμμένου σε περίπτωση ανάγκης και εξωτερικά 

μοιάζει με… τριώροφο κτίριο. 

Στη συνέχεια, αναχωρούμε με προορισμό την Βιέννη. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια 

και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην 

πανέμορφη πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Βιέννη (ξενάγηση) 

Αρχίζουμε τη μέρα μας με μία πολύ ενδιαφέρουσα 

ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ των άλλων θα 

περπατήσουμε στον μεγάλο εμπορικό δρόμο 

Μαριαχίλφερ Στράσε που πήρε την ονομασία του από 

την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 

Βρεφοκρατούσας που βρίσκεται στον ομώνυμο ναό 

της περιοχής. Θα πάμε επίσης στην παγκοσμίως 

διάσημη Όπερα της Βιέννης, που αποτελεί το Νο 1 

ορόσημο της ευρωπαϊκής κλασσικής μουσικής. Θα 

δούμε και το Δημαρχείο της Βιέννης, μάλλον το πιο 

εντυπωσιακό κτίριο της πόλης. Πρόκειται για ένα 

κολοσσιαίο κτίσμα νεογοτθικού ρυθμού που 

ανεγέρθηκε το 1883 και το υπογράφει ο αρχιτέκτονας 

Φρίντριχ φον Σμιντ. Για την κατασκευή του 

χρησιμοποιήθηκαν 30 εκατ. τούβλα… Στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του δημαρχείου μπορούν να χορέψουν 

βαλς 1.500 ζευγάρια… Ακολουθεί το ανάκτορο 

Χόφμπουργκ, η πρώην κύρια κατοικία των Αψβούργων 

και η σημερινή κατοικία του Προέδρου της Αυστρίας. 

Στα ανάκτορα λαμβάνει κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων 

ανοιχτών για το κοινό. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα 

υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος για μία χαλαρή 

βόλτα στη Βιέννη.  Διανυκτέρευση στη Βιέννη.    

 

5η ημέρα: Βιέννη – Μπρατισλάβα – Βιεννέζικα 

δάση/Μάγιερλινγκ – Μπάντεν – Βιέννη 

Σήμερα αμέσως μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για 

μία εντυπωσιακή εκδρομή στην αυστριακή φύση με 

τελικό προορισμό την περίφημη αυτοκρατορική 

λουτρόπολη Μπάντεν. Πρώτος σταθμός μας όμως θα 

είναι η Μπρατισλάβα, η πανέμορφη πρωτεύουσα της 

Σλοβακίας. Εκεί θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση. 

Θα περιπλανηθούμε στην Παλιά Πόλη, έναν λαβύρινθο 

από μεσαιωνικά σοκάκια αλλά και μεγάλα, 

αριστοκρατικά πλακόστρωτα. Θα πάμε στην κεντρική 

πλατεία με τα μπαρόκ κτίρια και το ιστορικό Δημαρχείο. 

Θα δούμε το εντυπωσιακό Προεδρικό Παλάτι με τους 

μεγάλους κήπους, θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό του 



 

  

 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

  

Αγίου Μαρτίνου και την περίφημη Μπλε Εκκλησία. Η 

εκκλησία αυτή είναι αφιερωμένη στην Ελισάβετ της 

Ουγγαρίας και πήρε την ονομασία της λόγω του 

χρώματος της πρόσοψης, των μωσαϊκών και της μπλε-

γυάλινης οροφής. Σήμερα αποτελεί το σύμβολο της 

Σλοβακίας. Όμως στην Μπρατισλάβα θα έχουμε και 

ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε μια χαλαρή βόλτα 

στην πολύ χαριτωμένη αγορά και τις κουκλίστικες 

τσαγερί.  

Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα 

Βιεννέζικα Δάση, όπου θα επισκεφτούμε την τοποθεσία 

Μάγιερλινγκ, για θα δούμε το θρυλικό κυνηγετικό 

περίπτερο των Αψβούργων. Εκεί στις 30 Αυγούστου του 

1889, βρέθηκαν νεκροί ο Ροδόλφος των Αψβούργων 

(γιος της Σίσυς) και η ερωμένη του βαρόνη Μαρία 

Βετσέρα. Εκείνος ήταν 30 ετών και παντρεμένος, εκείνη 17 

και ερωτευμένη. Για χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι 

πίσω από την αυτοχειρία κρυβόταν ενδεχομένως μία 

πολιτική δολοφονία. Όμως σύμφωνα με προσωπικές 

επιστολές της Βετσέρα προς τη μητέρα και τις αδελφές 

της, που προσφάτως ήρθαν στο φως, όντως επρόκειτο 

για ερωτική αυτοκτονία.  

Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε την ιστορική και 

αυτοκρατορική λουτρόπολη Μπάντεν. Μία πανέμορφη 

πόλη-SPA γεμάτη με επαύλεις εστεμμένων. Στο Μπάντεν 

υπάρχουν 13 θερμές πηγές και στη γύρω περιοχή 

απλώνονται 120 αμπελώνες! Ανάμεσα στα αξιοθέατα της 

πόλης είναι ο γοτθικός ναός και το παλιό δημαρχείο στο 

οποίο φυλάσσεται πλούσιο αρχειακό υλικό. Επιστροφή 

στη Βιέννη και δείπνο.  

Διανυκτέρευση στη Βιέννη. 

 

6η ημέρα: Βιέννη - (πτήση επιστροφής) 

Πρωινό στην Βιέννη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το 

αεροδρόμιο, όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση 

επιστροφής μας. 

 



 

  

** 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. 

Νοιώστε 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 απο 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* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23.12, 06.01 

€ 579 
€ 759 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.099 
Τιμή με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 290 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 30.12 

€ 625 
€ 805 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.145 
Τιμή με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 350 

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. 

Απαιτείται 1 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

«StopOver Athens» 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

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

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

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

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 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε 5* 

στο εντυπωσιακό και πρόσφατα 

ανακαινισμένο Hilton Vienna Park 5* (απέχει 

μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο 

της πόλης και όλα τα σημαντικά αξιοθέατα) 

και δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε 

4*. 

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.  

 Μεταφορές από-προς αεροδρόμιο-

ξενοδοχείο, εκδρομές/ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής 

Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 

ετών.   

 Ελληνόφωνος  ξεναγός/συνοδός στον 

τόπο προορισμού.   

 Φ.Π.Α 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 

καυσίμων: 270 €. 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά 

αξιοθέατα.   

 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων / 

δείπνων.  

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο 

πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

 

 

 



 

  

 
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 200€.  

 

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, 

Στοά Καλλιγά, 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 τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 



 

  

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 

τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 

μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 



 

  

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 



 

  

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 

 

 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


