
 

 

 

  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23.10             6 ημέρες 

Αναζητείστε ξεχωριστό πρόγραμμα για τις αναχωρήσεις: 28.10, 09.11, 30.11 

Αναζητείστε τις αναχωρήσεις των Χριστουγέννων σε ξεχωριστό πρόγραμμα. 

ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 

(Aurora Borealis) 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ  

(2 ΣΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ ΚΑΙ 1 ΣΤΟ ΧΒΟΛΣΒΙΟΛΟΥΡ) 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΙΣΛΑΝΔΙΑ! 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Ένα πρόγραμμα έμπνευσης Versus που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά τον 

Μάρτιο του 2017. Οι πρώτες 5 αποστολές που έγιναν τότε απέδειξαν ότι μπορούμε να 

τολμήσουμε μαζί και ότι η Ισλανδία μπορεί να χαρίσει έντονες συγκινήσεις στους ταξιδιώτες. 

Ακολούθησαν δεκάδες αποστολές και ανάλογου αριθμού βίντεο και φωτογραφίες και 

βρισκόμαστε στο σημείο να πούμε ότι διαθέτουμε ένα μελετημένο πρόγραμμα για να ζήσουμε 

μια εμπειρία ζωής.  

 

Για τους οπαδούς της περιπέτειας (κι όχι μόνον), αυτό το ταξίδι προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να “χαθεί” μέσα στην απεραντοσύνη 

αυτής της πανέμορφης και μοναδικής –στον κόσμο– χώρας! 

Θα μπορούσαμε να είχαμε όλες ή τις περισσότερες από τις διανυκτερεύσεις στο Ρέικιαβικ –

αλλά αυτό δεν θα ήταν ένα ταξίδι Versus. Επιλέγουμε τρεις (3) διαν/σεις στην ενδοχώρα της 

Ισλανδίας (2 από αυτές στο Σκάφταφελ) έτσι ώστε να απολαύσουμε πραγματικά 

απομακρυσμένα σημεία και να ζήσουμε ένα ταξίδι σαν παραμύθι!...  

 

Highlight του ταξιδιού  

Θα μπορούσαμε να είχαμε όλες ή τις περισσότερες από τις διανυκτερεύσεις στο Ρέικιαβικ –

αλλά αυτό δεν θα ήταν ένα ταξίδι Versus. Επιλέγουμε τρεις (3) διαν/σεις στην ενδοχώρα της 

Ισλανδίας (2 από αυτές απομονωμένοι στο εθνικό πάρκο Σκάφταφελ και μια στο στο 

Χβολσβιολουρ) έτσι ώστε να απολαύσουμε πραγματικά απομακρυσμένα σημεία και να 

ζήσουμε ένα ταξίδι σαν παραμύθι!... 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι πετυχαίνουμε με αυτές τις διανυκτερεύσεις  

To εθνικό πάρκο Σκάφταφελ είναι ένα  σκηνικό εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά πάρκα 

της Ευρώπης και ένα από τα λίγα μέρη στον πλανήτη με τέτοιο συνδυασμό πάγου και φωτιάς. Το θαύμα αυτό της φύσης 

δεν το βλέπουμε βιαστικά με κουραστική ημερήσια εκδρομή από άλλο σημείο της Ισλανδίας. Αφιερώνουμε εδώ δυο 

διανυκτερεύσεις για να έχουμε όλο το χρόνο να το εξερευνήσουμε αλλά και να κυνηγήσουμε εδώ το βόρειο σέλας 

απομονωμένοι από οποιαδήποτε πηγή φωτός.   Η επιλογή αυτή για διαμονή 3 διανυκτερεύσεων εκτός Ρέικιαβικ μας 

χαρίζει 4 ημέρες δραστηριότητες στην θεαματική ενδοχώρα της Ισλανδίας και πολλές ημέρες και άρα ακόμα μεγαλύτερη 

πιθανότητα για να δούμε το βόρειο σέλας. Γιατί κοντά στο Ρέικιαβικ υπάρχει μεγάλη φωτορύπανση και έτσι χαμηλή 

πιθανότητα θέασης του φαινομένου. 

Γιατί συνήθως αποφεύγονται οι διανυκτερεύσεις εκτός Ρέικιαβικ και επιπλέον διανυκτερεύσεις σε τόσο απομακρυσμένα 

σημεία  

Η Ισλανδία είναι μια από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης από άποψη των τουριστικών παροχών. Οι διανυκτερεύσεις 

εκτός Ρέικιαβικ απαιτούν πούλμαν (πολύ ακριβό στην Ισλανδία) και επιπλέον διαν/σεις του οδηγού, σπάνιες 

προαγορασμένες διαν/σεις στα λιγοστά ξενοδοχεία της επαρχίας και άλλες χρεώσεις. Εμείς όμως πιστοί στις αξίες μας 

δεν θα μπορούσαμε να τις μειώσουμε γιατί μας δίνουν πολλά πλεονεκτήματα! 

Ζητήστε τις περιοχές που διαμένετε. Τα προγράμματα του Versus έχουν προ κρατημένα ξενοδοχεία 

Σε πολλά προγράμματα θα βρείτε γενικότητες για το που διαμένετε στην Ισλανδία, με γενικούς γεωγραφικούς 

προσδιορισμούς. Ακολουθώντας ένα πρόγραμμα Versus γνωρίζετε πολύ καλά που διαμένετε.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνουμε 2 διανυκτερεύσεις στα ανατολικά της Ισλανδίας  στο Εθνικό πάρκο 

Σκάφταφελ για να είστε απόλυτα απομακρυσμένοι και μια διανυκτέρευση στον Νότο στο Χβολσβιολούρ, όπως θα δείτε 

και στο πρόγραμμά μας.  

 

Ζητήστε τις πτήσεις με τις οποίες ταξιδεύετε 

Τα προγράμματα του Versus έχουν προαγορασμένες πτήσεις και αεροπορικά εισιτήρια. Τις πτήσεις μας μπορείτε να τις 

βρείτε στο πρόγραμμα μας. Έχουν μια αντίστοιχη κράτηση στην αεροπορική εταιρεία και δεν είναι εικονική 

πραγματικότητα, για να μην έχετε απογοητεύσεις της τελευταίας στιγμής.  

 

Κυνηγήστε το πιο όμορφο, το πιο φαντασμαγορικό, το πιο εξωπραγματικό φαινόμενο της Φύσης! 

Ένα σπάνιο πρόγραμμα που θα βρείτε μόνο στο Versus, 

φτιαγμένο από τα καλύτερα υλικά, χωρίς εκπτώσεις! 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Τρεις βραδινές εξορμήσεις για να κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλας. 

 Εξαιρετικές προαγορασμένες πτήσεις με τη Lufthansa. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην επαρχία της Ισλανδίας, και όχι μόνο στην πρωτεύουσα. 

 2 σπάνιες διανυκτερεύσεις στο εθνικό πάρκο Σκαφτάφελ (μέρος του εθνικού πάρκου Βατναγιέκιλ). 

 1 διανυκτέρευση στο Χβολσβιολουρ για να βρισκόμαστε χαμένοι μέσα στη φύση όταν κυνηγάμε το βόρειο σέλας και 

όχι σε προάστιο του Ρέικιαβικ. 

 Πολλές δραστηριότητες στην ακριβή Ισλανδία! 

 Ζεστό ιαματικό μπάνιο στην απόκοσμη Μπλε Λίμνη. 

 Μοναδικής ομορφιάς καταρράκτες. 

 Λίμνες κι εθνικά πάρκα που δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον κόσμο. 

 Θα δούμε τους πασίγνωστους πίδακες (Geyser) και τους «χρυσούς καταρράκτες» Γκούλφος. 

 Παγετώνες ασύγκριτης ομορφιάς. 

 Διαδρομή σε παγετώνα με Snowmobiles. 

 Περπάτημα πάνω σε παγετώνα. 

 Περπάτημα στην περίφημη Μαύρη Παραλία με τους παράξενους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

 Είσοδος μέσα σε σπήλαιο παγετώνα, μία ακριβή δραστηριότητα που περιλαμβάνεται. 

 Έμπειρος και καταρτισμένος αρχηγός. 

 Προσοχή! Οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων και τα check points, καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται 

στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

Προσοχή!!!   Στην Ισλανδία όλες οι παραπάνω δραστηριότητες κι εκδρομές είναι πολύ ακριβές. 

Το Versus τα περιλαμβάνει όλα αυτά, έτσι ώστε να έχετε προκαθορισμένο και το δυνατόν χαμηλότερο 

κόστος από την αναχώρηση σας. 

 



 

 
 

ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ – ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

Το ταξίδι μέσα στο χειμώνα στη βόρεια αυτή άκρη της Ευρώπης, είναι για το βόρειο 

σέλας, αλλά όχι μόνο. Το ουράνιο αυτό φαινόμενο είναι όντως μαγευτικό και χρειάζεται 

εμπειρία για να το πετύχει κανείς, κάτι που το Versus σας εξασφαλίζει, μαζί με 

απομόνωση, αλλά και λίγη τύχη. Οι ηλιακές καταιγίδες βομβαρδίζουν τη γήινη 

ατμόσφαιρα με σωματίδια, παράγοντας φως σε μεγάλες γαλαζοπράσινες κυματιστές 

λωρίδες, που διασχίζουν το στερέωμα και χορεύουν μέσα στο σκοτάδι της ισλανδικής 

υπαίθρου. Οι αρχαίοι λαοί πίστευαν σε πνεύματα, υπερβόρειους θεούς και εκδικητικά 

ξωτικά, προσπαθώντας να εξηγήσουν αυτό το υπέροχο αλλά ανεξήγητο νυχτερινό 

θέαμα. Σήμερα, ανοίγεται μπροστά στα μάτια μας μέσα από τα τζάμια πολυτελών 

ξενοδοχείων, με όλη την επιστημονική εξήγηση, αλλά και με το δώρο μιας παγωμένης 

φύσης.  

Η μεγαλύτερη ομορφιά αυτού του ταξιδιού βρίσκεται στο πνεύμα του τόπου, που δεν 

είναι άλλη από την παγωμένη γη. Ο χειμώνας μεταμορφώνει την Ισλανδία σε ένα 

απόκοσμο, εξωγήινο ίσως τόπο, που δεν έχει σχέση με την καλοκαιρινή έκδοση του. Οι 

καταρράκτες αποκτούν σταλαχτίτες και σταλαγμίτες, οι δρόμοι μεταβάλλονται σε 

λευκές μνημειακές λεωφόρους, τα σπήλαια πάγου δείχνουν το μεγαλείο τους, οι 

παραλίες αποκτούν ογκόλιθους πάγου, και ένα ζεστό υπαίθριο μπάνιο σε κάνει να 

νιώθεις ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, το καλοκαίρι έχει κανείς 

περισσότερο φως και χρόνο, αλλά ο χειμώνας είναι που θα σας κάνει την Ισλανδία 

πραγματικά αξέχαστη!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 



 

 
 

 

 

Ένα σπάνιο πρόγραμμα που θα βρείτε μόνο στο Versus! Δεν αρκούμαστε σε οικονομικές επιλογές, 

όπως διαμονή στο Ρέικιαβικ και πραγματοποίηση κουραστικών ημερήσιων εκδρομών από εκεί. Η 

επιλογή των τριών (3) διανυκτερεύσεων στην επαρχία της Ισλανδίας γίνεται και για έναν επιπλέον 

λόγο, πέρα από το να γνωρίσουμε καλύτερα τη φύση της Ισλανδίας: Μπορεί να στοιχίζει 

περισσότερο, καθώς απαιτείται πούλμαν (πολύ ακριβό στην Ισλανδία) και επιπλέον διαν/σεις του 

οδηγού, σπάνιες προαγορασμένες διαν/σεις στα λιγοστά ξενοδοχεία της επαρχίας και άλλες 

χρεώσεις, αλλά μας δίνει πολλά πλεονεκτήματα! Στην αραιοκατοικημένη επαρχία ο φωτισμός είναι 

λιγότερος και οι πιθανότητες για την θέαση του φαινομένου είναι ακόμα περισσότερες. Το σημαντικό 

πλεονέκτημα της εκδρομής όμως είναι η διαμονή μας γίνεται στο εθνικό πάρκο Σκάφτατελ. Εκεί 

απομονωμένοι σε ένα σκηνικό εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά 

πάρκα της Ευρώπης και ένα από τα λίγα μέρη στον πλανήτη με τέτοιο συνδυασμό πάγου και 

φωτιάς. Το θαύμα αυτό της φύσης δεν το βλέπουμε βιαστικά με κουραστική ημερήσια εκδρομή από 

άλλο σημείο της Ισλανδίας. Μένουμε εδώ δυο διανυκτερεύσεις για να έχουμε όλο το χρόνο να το 

εξερευνήσουμε αλλά και να κυνηγήσουμε εδώ το βόρειο σέλας, μακριά από οποιαδήποτε πηγή 

φωτός. Η επιλογή αυτή για διαμονή 3 διανυκτερεύσεων εκτός Ρέικιαβικ ( 2 στο Σκάφτατελ και 1 στο 

Χβολσβιολουρ ) μας χαρίζει 4 ημέρες δραστηριότητες στην θεαματική ενδοχώρα της Ισλανδίας και 

πολλές ημέρες και άρα ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα για να δούμε το βόρειο σέλας. Γιατί κοντά 

στο Ρέικιαβικ υπάρχει μεγάλη φωτορύπανση και έτσι χαμηλή πιθανότητα θέασης του φαινομένου. 

 

Επιπλέον, με την ημιδιατροφή που σας προσφέρουμε, έχετε το πλεονεκτήματα να 

έχετε προκαθορισμένο κόστος από την αναχώρησή σας στην ακριβή Ισλανδία. 

 

Εκτός όμως όλων των παραπάνω, η μαγεία αυτού του ταξιδιού –όπως διαπίστωσαν και οι 

αποστολές των προηγούμενων ετών- είναι η πληρότητα σε ακριβές τοπικές δραστηριότητες: 

δραστηριότητες που τοπικά στοιχίζουν πολύ και σε άλλα προγράμματα είναι προαιρετικές ή δεν 

υπάρχουν καθόλου. Δεν αναφερόμαστε σε εκδρομές με πούλμαν αλλά σε δραστηριότητες 

όπως διαδρομή σε παγετώνα με snowmobile, περπάτημα πάνω σε παγετώνα, είσοδος σε σπήλαιο 

με παγετώνα, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και πολλά άλλα!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Βόρειο Σέλας έχει μεγαλύτερη πιθανότητα θέασης από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο,  

αλλά και τους άλλους μήνες η Ισλανδία είναι υπέροχη χώρα  

και με περισσότερο χρόνο ημερήσιου φωτός. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1285 23/10/2021 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07:00 09:00 

LH 856 23/10/2021 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 10:30 12:10 

LH 2469 29/10/2021 ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ – ΜΟΝΑΧΟ  01:05 06:50 

LH 1750 29/10/2021 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 08:55 12:20 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειο Σέλας, το πιο εντυπωσιακό σόου της φύσης  

Οι επιστήμονες το αποκαλούν «μια ανάκλαση του φωτός, με τα ενεργητικά φορτισμένα 

σωματίδια», οι… συνωμοσιόλογοι «μια σαφή ένδειξη εξωγήινης μορφής», οι περιπετειώδεις 

«το κατώφλι της Γης» και οι ρομαντικοί «το ουράνιο τόξο των ερωτευμένων».  

Ο λόγος γίνεται για το Aurora Borealis (ή Northern Lights) και το Aurora Australis, γνωστά 

ως Βόρειο και Νότιο Σέλας. 

Λόγω των εντυπωσιακών του χρωμάτων ονομάστηκε aurora, το οποίο αντιστοιχεί στη 

ρωμαϊκή θεότητα Αυγή (Aurora). 

Το Σέλας σχετίζεται με την ηλιακή δραστηριότητα. Σωματίδια που εκτοξεύει κατά καιρούς ο 

Ήλιος (ηλιακός άνεμος ή ηλιακή καταιγίδα), τα οποία αποτελούνται εκτός των άλλων και 

από ηλεκτρόνια,  βομβαρδίζουν τα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα ηλεκτρόνια 

εκτρέπονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης, εγκλωβίζονται γύρω από τους μαγνητικούς 

πόλους και διεγείρουν τα άτομα  του οξυγόνου και του αζώτου που υπάρχουν σε εκείνα 

τα ύψη. Η διέγερση αυτή γίνεται με τη μετατόπιση των ηλεκτρονίων αυτών των ατόμων, 

που όμως όταν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση εκπέμπουν πλέον φως που είναι 

χαρακτηριστικό και διαφορετικό  σε κάθε αέριο - το κόκκινο χρώμα είναι βομβαρδισμός σε 

ατομικό οξυγόνο κοντά στα 200 μίλια, το πράσινο, μοριακό οξυγόνο στα 60 μίλια, ενώ 

κόκκινο, μπλε και ιώδεις αποχρώσεις δίνει το άζωτο.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Βόρειο Σέλας και ο Αριστοτέλης 
Η πρώτη περιγραφή του Βορείου Σέλαος στον Δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό στηριζόμενη σε 

επιστημονική παρατήρηση, αποδίδεται στον Αριστοτέλη (384 – 322 πΧ). Στο έργο του 

«Μετεωρολογικά», όπου περιγράφει φυσικά φαινόμενα και μετέωρα που παρατηρούνται στον 

ουρανό, περιγράφει για πρώτη φορά τις καιόμενες φλόγες. Στο βιβλίο Α των Μετεωρολογικών, στο 

κεφάλαιο 4,1 ο Αριστοτέλης αναφέρει τα εξής: 

«Αφού θέσαμε τις αρχές αυτές, θα πούμε για ποια αιτία φαίνονται στον ουρανό οι πύρινες φλόγες, 

οι διάττοντες αστέρες και αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουν δαυλούς ή αίγες». Στο κεφάλαιο 5,1 

συνεχίζει με την εξής περιγραφή: «Κάποτε βλέπουμε κατά τις αίθριες νύχτες να εμφανίζονται στον 

ουρανό πολλά ουράνια φαινόμενα, όπως χάσματα, οπές και χρώματα που θυμίζουν αίμα. Η αιτία 

αυτών είναι η ίδια. Επειδή πράγματι, το ανώτερο στρώμα αέρα προφανώς συμπυκνώνεται μέχρι να 

πυρακτωθεί και αυτή η πυράκτωση έχει άλλοτε την εμφάνιση μιας πύρινης φλόγας και άλλοτε 

μετακινουμένων δαυλών ή άστρων, δεν είναι παράξενο ο ίδιος ο αέρας να παίρνει διάφορα 

χρώματα, καθώς συμπυκνώνεται». Σύμφωνα με τους Νορβηγούς φυσικούς και ερευνητές Asgeir 

Brekke και Alv Egeland, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί κυρίως τη λέξη "χάσματα" για να περιγράψει το 

Βόρειο Σέλας, αλλά ανάλογα με τί του θύμιζε κάθε φορά, χρησιμοποιούσε μία μεγάλη γκάμα 

ονομασιών. Η πλέον αξιοσημείωτη έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί απ’ αυτόν είναι «αίγες». 

ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ… Και μόνο η ονομασία, φέρνει έξαψη και ρίγη! 

A u r o r a    B o r e a l i s… Βόρειο Σέλας… Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να δει έστω και μια 

φορά στη ζωή του αυτό το εκπληκτικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα της φύσης; 

 

Το Versus, για άλλη μια φορά καινοτομεί και προσφέρει στους ταξιδιώτες του τη δυνατότητα να 

“χαθούν” στο κυνήγι της Ρωμαϊκής μυθικής Θεάς της Αυγής… Aurora…   “Το Πέπλο της Αυγής”…. 

Συνδυάστε την παρατήρηση του Σέλαος με έναν προορισμό που τον χαρακτηρίζουν τα 

μεγαλειώδη, μαγευτικά κι ακαταμάχητα τοπία, την Ισλανδία! 

Ένα εκπληκτικό ταξίδι στη βορειότερη άκρη της Ευρώπης, που προσφέρει εικόνες αναπάντεχης 

ομορφιάς και συναρπαστικές εμπειρίες. 

 

Ισλανδία τον χειμώνα; ΦΥΣΙΚΑ!  

Τον χειμώνα το νησί επηρεάζεται από το Golf Stream, με αποτέλεσμα οι χειμώνες  

να είναι ήπιοι και, το κυριότερο, ξηροί. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βόρειο Σέλας και Μύθος 
Χορός 

Για τους αρχαίους Νορβηγούς, ο χορός ήταν άμεσα συνδεδεμένος με το Βόρειο Σέλας. Οι Βίκινγκς 

πίστευαν ότι το Βόρειο Σέλας ήταν η αντανάκλαση από τις ασπίδες που κρατούσαν οι Βαλκυρίες, 

που ήταν νεκρές παρθένες. 

Μία πολύ γνωστή Σκοτσέζικη έκφραση για το Βόρειο Σέλας είναι “Merry Dancers”, δηλαδή, 

«Χαρούμενοι Χορευτές» και συνδέεεται κυρίως με τις γυναίκες. 

Παρόμοια, κάποιες φυλές Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής περιέγραφαν το Βόρειο Σέλας ως 

χαρούμενους χορευτές. Στη φαντασία τους, το Σέλας ήταν θεοί που χόρευαν γύρω από το 

στερέωμα. 

Πνεύματα 

Για τους Ινουίτ (Εσκιμώους) της Γροιλανδίας και του Βόρειου Καναδά, το Βόρειο Σέλας ήταν οι ψυχές 

των νεκρών. Πίστευαν ότι όταν το Σέλας τρεμόσβηνε, αυτό σήμαινε ότι νεκροί τους φίλοι ή συγγενείς 

προσπαθούσαν να έρθουν σε επικοινωνία με τους ζωντανούς. Οι Ινδιάνοι Fox πίστευαν ότι 

μπορούσαν να καλέσουν πνεύματα και φαντάσματα, σφυρίζοντας προς το Βόρειο Σέλας. 

Φωτιά 

Τελείως δικαιολογημένα, αποτελούσε κοινή πεποίθηση για πολλούς λαούς ότι το Βόρειο Σέλας ήταν 

κάποια φωτιά. Οι Μαορί, οι αυτόχθονες της Νέας Ζηλανδίας, πίστευαν ότι το Νότιο Σέλας (Aurora 

Australis) είναι αντανακλάσεις στον ουρανό από τεράστιες φωτιές που άναβαν οι πρόγονοι αυτών 

των αρχαίων ταξιδευτών προς το Νότιο Πόλο, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με αυτόν τον 

τρόπο με τους μακρινούς τους συγγενείς στα νησιά της Πολυνησίας, ελπίζοντας ότι θα έρθουν να 

τους διασώσουν από την παγωμένη τους κατοικία.  

 

Σχεδιασμός του ταξιδιού  
Το ταξίδι αυτό έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια, για να έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε το 

φαινόμενο του Βορείου Σέλαος. Επίσης, τα μέρη που έχουμε επιλέξει να επισκεφθούμε βρίσκονται 

στο σωστό γεωγραφικό πλάτος, μακριά από φωτορύπανση  και   προσφέρουν έναν απόλυτα 

μαύρο, τεράστιο ορίζοντα, ιδανικό για να δούμε το φαινόμενο. Έτσι, η πιθανότητα για την 

παρατήρησή του αγγίζει το 80%.  

Είναι η αξέχαστη αρκτική εμπειρία σε μέρη που επικρατεί η απόλυτη ησυχία του πάγου και η 

μοναδική αίσθηση ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά στον Βόρειο Πόλο.  

 



 

 
 

 

Ισλανδία – Μπλε λίμνη 

Μια από τις πιο αραιοκατοικημένες και απομονωμένες χώρες του πλανήτη περιμένει τον 

ταξιδιώτη της περιπέτειας να ανακαλύψει τα καλά κρυμμένα μυστικά της, αποκομίζοντας μια 

αυθεντική εμπειρία ζωής. 

Τα γεωλογικά θαύματα της χώρας είναι αμέτρητα. Γεωθερμικοί πίδακες καυτού νερού 

σχηματίζουν ζεστές λίμνες, όπου οι ντόπιοι απολαμβάνουν φυσικό spa από τότε που η χώρα 

πρωτοκατοικήθηκε. 

Η Μπλε Λίμνη (Blue Lagoon),  το πιο διάσημο από αυτά, δημιουργήθηκε στην καρδιά ενός 

ηφαιστειακού τοπίου, από ένα ατύχημα όταν μια υπερχείλιση νερού από ένα εργοστάσιο 

παραγωγής ενέργειας σχημάτισε μια φυσική πισίνα η οποία σιγά σιγά μεγάλωσε.  

Η φήμη των ιαματικών ιδιοτήτων του γαλακτώδους γαλάζιου νερού και της λευκής λάσπης, 

πλούσιας σε πυρίτιο, στον πυθμένα της λίμνης, άρχισε να προσελκύει τους ντόπιους 

κολυμβητές και κατόπιν τους επισκέπτες της χώρας που την έκαναν ένα από τα πιο δημοφιλή 

αξιοθέατα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

 

 

 

Παρά την πολυκοσμία πάντα υπάρχει μια ήσυχη γωνιά για να απολαύσει κανείς το ζεστό 

μπάνιο του στην πάντα σταθερή θερμοκρασία των 38 βαθμών κελσίου με όλες τις 

περιποιήσεις, για να νιώσει αναζωογονημένος σωματικά και πνευματικά. 

Η επίσκεψη στη Μπλε Λίμνη γίνεται μια πραγματικά απόκοσμη και συγκλονιστική εμπειρία αν 

τύχει και συνδυαστεί με τη νυχτερινή μαγεία που δημιουργεί το Βόρειο Σέλας στον Ισλανδικό 

ουρανό. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 

Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού, για την πρωτεύουσα της 

Ισλανδίας και τη βορειότερη πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, το Ρέικιαβικ. Παρότι οι ανατολικές ακτές του 

νησιού είναι κοντινότερα στη Νορβηγία και θα ήταν πιο 

εύκολη η εγκατάσταση, η δυτική μεριά φιλοξένησε τους 

πρώτους μεγάλους οικισμούς, λόγω του ρεύματος του 

Κόλπου και του ηπιότερου καιρού. Με τον αρκτικό 

κύκλο να βρίσκεται στις 67 περίπου μοίρες βόρειο 

πλάτος, το Ρέικιαβικ στις 64 μοίρες είναι όντως η 

βορειότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης!  

Θα δούμε τα περίχωρα της πρωτεύουσας με τα 

εργοστάσια γεωθερμίας και τα μοντέρνα πολυώροφα 

συγκροτήματα με τους μεγάλους ελεύθερους χώρους 

και πράσινο. Το κέντρο της πόλης είναι πυκνοδομημένο 

με μικρές όμως οικοδομές -μονώροφα, διώροφα και 

τριώροφα κτίρια- και στενούς δρόμους.  Κατά τη 

διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην πόλη θα 

δούμε μεταξύ άλλων τα κυβερνητικά κτίρια, το γραφικό 

λιμάνι, την εκκλησία Χάλγκριμς με το επιβλητικό άγαλμα 

του Λέιφ Έρικσον, του πρώτου Ευρωπαίου που έφτασε 

στην Αμερική 500 χρόνια πριν τον Κολόμβο και θα 

καταλήξουμε στον εμπορικό δρόμο Laugavegur, που 

είναι και ο κεντρικός άξονας της παλιάς πόλης και 

ενώνει τις ήσυχες κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας. 

Εκεί βρίσκει κανείς καταστήματα μόδας, 

κοσμηματοπωλεία, βιβλιοπωλεία, μπαράκια, καφέ και 

εστιατόρια. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ –  ΓΚΡΙΝΤΑΒΙΚ – ΜΠΛΕ ΛΙΜΝΗ 

(ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ) – ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΛΑΝΓΚΙΟΚΟΥΛ 

(ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ 

SNOWMOBILE) –ΧΒΟΛΣΒΙΟΛΟΥΡ (ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΣΕΛΑΟΣ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το 

Γκρίνταβικ, ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι περίπου 

3.000 κατοίκων, κοντά στο οποίο βρίσκεται ο 

μεγαλύτερος θερμοπίδακας λάσπης (mud geyser) της 

Ισλανδίας, το Γκούνχουβερ, το οποίο και θα 

επισκεφθούμε. Εδώ βρίσκεται και η περίφημη Μπλε 

Λίμνη (Blue Lagoon), όπου θα μπορέσουμε να 

απολαύσουμε ένα ζεστό ιαματικό μπάνιο μέσα σε ένα 

απόκοσμο τοπίο, που το δημιουργούν οι αντιθέσεις 

των καταγάλανων υδάτων με τους σεληνιακούς 
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σχηματισμούς της λάβας. Μην ανησυχείτε για τη 

διαδικασία των λουτρών, γιατί μπαίνουμε σε έναν 

άριστα εξοπλισμένο χώρο, με ντους, πετσέτες, 

στεγνωτήρες, και ό,τι άλλο χρειαστείτε πριν και μετά το 

μπάνιο σας. Για πολλούς ταξιδιώτες προς Β. Αμερική, 

η στάση στη Mπλέ Λίμνη της Ισλανδίας έχει γίνει must! 

Όταν η ανθρώπινη δόμηση και ό,τι αποκαλούμε 

‘πολιτισμό’ χαθεί πίσω μας, θα συνειδητοποιήσουμε 

πόσο μικροί είμαστε μπροστά στην απεραντοσύνη και 

τη δύναμη της φύσης. Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και 

αναχώρηση για τον παγετώνα Λάνγκγιέκιλ 

(Langjökull), σε μία έκταση με καταρράκτες, ηφαίστεια, 

παγετώνες και παγόβουνα… Θα φτάσουμε στον 

καταρράκτη Γκούλφος και θα ανεβoύμε στον 

παγετώνα Λάνγκγιέκιλ όπου ένα μέρος του οποίου θα 

διασχίσουμε οδηγώντας snowmobiles. Ο καιρός θα 

ανοίξει όταν βρεθούμε πάνω από τα σύννεφα, αλλά η 

θερμοκρασία θα πέσει λόγω υψομέτρου και πάγου. Οι 

ειδικές στολές μας θα μας προφυλάσσουν από το 

κρύο, ώστε να απολαύσουμε το μοναδικό υπέρ-λευκο 

τοπίο πάνω στον παγετώνα, που μόνο από 

αεροπλάνο θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά. 

Έχοντας μια μοναδική εμπειρία ανάβασης-

κατάβασης, θα συνεχίσουμε οδικώς για το 

Χβολσβιόλουρ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΧΒΟΛΣΒΙΟΛΟΥΡ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

ΣΕΪΓΙΑΛΑΝΤΦΟΣ & ΣΚΟΓΚΑΦΟΣ – ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ – 

ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ (ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑΟΣ) 

Σήμερα θα επισκεφτούμε δυο εντελώς διαφορετικούς 

καταρράκτες, ο καθένας με την δική του άγρια 

ομορφιά: τους καταρράκτες Σέιγιαλαντφος 

(Seljalandsfoss) και Σκόγκαφος (Skógafoss). Αν το 

καλοκαίρι το νερό που πέφτει σχηματίζει μόνο 

σύννεφα υδρατμών, το χειμώνα αυτοί οι καταρράκτες 

γεμίζουν μικρούς και μεγάλους σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες πάγου, κάνοντας το τοπίο να αστράφτει! 

Το Σέιγιαλαντφος είναι μέρος του ποταμού Seljands, 

που έχει τις ρίζες του στον παγετώνα Eyjafjallajökull. 

Αυτό που κάνει το Σέιγιαλαντφος τόσο διάσημο και 

ενδιαφέρον είναι ότι μπορείτε να περπατήσετε πίσω 

από τον Καταρράκτη! Το Σκόγκαφος, άλλος ένας 

διάσημος ισλανδικός καταρράκτης, χρησιμοποιήθηκε 

στις ταινίες Thor: Ο σκοτεινός κόσμος και η μυστική 

ζωή του Walter Mitty.  

Θα σταματήσουμε επίσης στην καταπληκτική 

παραλία της μαύρης άμμου Reynisfjara, μια 

απέραντη ακτή με σκουρόχρωμα βότσαλα και άμμο, 

φτιαγμένη από τα προϊόντα της έκρηξης του 

γειτονικού ηφαιστείου Κάτλα. Στη μια άκρη της 
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βρίσκονται πετρωμένα τρία τρολλς, ή τουλάχιστον 

αυτή την εξήγηση έδωσε η λαϊκή φαντασία στην 

παρουσία τριών υψίκορμων πέτρινων όγκων μέσα 

στο νερό, που έχουν το τρομερό όνομα 

Ρέινσντραγκαρ (Reynisdrangar). Είναι μια από τις πιο 

εντυπωσιακές παραλίες στην Ισλανδία. Επιπλέον, θα 

σταματήσουμε και θα περπατήσουμε μέχρι μια μικρή 

λίμνη που έχει σχηματιστεί μπροστά από τον 

παγετώνα που υποχωρεί.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ – ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΟΚΟΥΛΣΑΡΛΟΝ – ΠΑΡΚΟ 

ΒΑΤΝΑΓΙΕΚΙΛ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ – 

ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ (ΚΥΝΗΓΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑΟΣ) 

Η υπέροχη διαδρομή σήμερα μας φέρνει στην 

παγετώδη λιμνοθάλασσα του Jökulsarlon. Θα 

αναχωρήσουμε για τα νότια και δυτικά του νησιού, 

διασχίζοντας όλη την παραλιακή ζώνη, μέχρι να 

φτάσουμε στην περιοχή της παγετωνικής λίμνης 

Γιόκουλσαρλον. Θα δούμε ατελείωτες επίπεδες 

εκτάσεις δίπλα στη θάλασσα, που προέκυψαν από τη 

διασπορά υλικών υπο-παγετωνικών εκρήξεων. Όταν 

τα μεγάλα ενεργά ηφαίστεια της χώρας είναι 

καλυμένα από πολλά στρώματα χιονιού και πάγου, οι 

εκρήξεις τους δεν μπορούν να είναι προς τον ουρανό, 

αλλά δημιουργούνται μεγάλα ηπειρωτικά τσουνάμι, 

που σαρώνουν όλες τις πλαγιές μέχρι να φτάσουν 

στη θάλασσα... Η δύναμη της φύσης μέσω του 

ηφαιστιακού  υπεδάφους, έχει αφήσει ανεξίτηλα τα 

σημάδια της στις ακτές του νησιού, που μοιάζουν με 

ειδυλιακές αμμουδερές παραλίες, αλλά είναι προϊόντα 

ηφαιστιακής διαστηριότητας του όχι και τόσο 

μακρινού παρελθόντος... Η λιμνοθάλασσα 

αναπτύχθηκε πριν από περίπου 60 χρόνια με μια 

συνεχή διαδικασία παγόβουνου που πέφτει από τη 

γλώσσα του παγετώνα Breidamerkurjökull. Τα 

παγόβουνα θαυμάζονται σε δύο χρώματα, έναν τύπο 

λευκού γάλακτος, ενώ ο άλλος τύπος έχει λαμπρό 

μπλε χρώμα με ένα μαγικό παιχνίδι φώτων και 

κρυστάλλων πάγου. Η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη  

από ψάρια που προέρχονται από τη θάλασσα με 

παλίρροιες.  

Θα επισκεφθούμε σπηλιά πάγου (Ice Cave) στο 

πάρκο Vatnajökull (καιρού και συνθηκών 

επιτρεπόντων), μία από τις πιο συγκλονιστικές 

εμπειρίες που μπορεί κανείς να ζήσει στην Ισλανδία: 

μια περιήγηση στα σπλάχνα του παγετώνα 

Vatnajökull, του μεγαλύτερου παγετώνα της 

ευρωπαϊκής ηπείρου! Πέρα από μία αξέχαστη 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εμπειρία που ο χρόνος δεν θα μπορέσει να σβήσει όσα 

χρόνια κι αν περάσουν, η περιήγηση είναι μία απίθανη 

ευκαιρία και για όσους θέλουν να τραβήξουν 

εξαιρετικές φωτογραφίες! 

Αν δεν είναι δυνατή η επίσκεψη, αντικαθίσταται από 

άλλη εκδρομή. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο 

Σκάφταφελ, στην ευρύτερη περιοχή του Βατναγιέκιλ 

(γενικά θεωρείται ως μέρος του) όπου θα 

περιηγηθούμε σε ένα σκηνικό εκπληκτικής φυσικής 

ομορφιάς. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 

μας και δείπνο. Το βράδυ θα εξορμήσουμε στην 

περιοχή για να «κυνηγήσουμε» το Βόρειο Σέλας, 

ελπίζοντας πως θα είμαστε τυχεροί για να δούμε ένα 

από τα πιο συναρπαστικά φυσικά υπερθεάματα στον 

πλανήτη! 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΑΦΤΑΦΕΛ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΙΝΓΚΒΕΛΙΡ 

– ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 

Σήμερα το πρωί, μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για το 

λεγόμενο Golden Circle Tour, όπου θα δούμε τρία από 

τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ισλανδίας. 

Ερχόμαστε λοιπόν πρώτα στο Εθνικό Πάρκο 

Θίνγκβελιρ (Þingvellir National Park), που γεωγραφικά 

τοποθετείται ακριβώς στο σημείο όπου συναντιούνται 

η βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα με την 

ευρασιατική. Καθώς οι δύο πλάκες συναντώνται, 

χτυπά συνεχώς η μία πάνω στην άλλη, με το 

αποτέλεσμα να είναι εμφανείς στη γεωμορφία του 

τοπίου. Η περιοχή είναι ωστόσο σημαντική και για κάτι 

ακόμα, καθώς εδώ άρχισε να γράφεται η 

κοινοβουλευτική Ιστορία της Ευρώπης: στο Θίνγκβελιρ 

λειτούργησε το πρώτο κοινοβούλιο στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο, το αποκαλούμενο Αλθίνγκι (κοινοβούλιο με τη 

μορφή που το αναγνωρίζουμε σήμερα), το μακρινό 

930 μ.Χ. Η λεγόμενη και  μεσαιωνική βουλή των 

Ισλανδών, οι ντόπιοι περηφανεύονται ότι είναι η 

αρχαιότερη δημοκρατικά εκλεγμένη εθνοσυνέλευση 

στην Ευρώπη. Στην ευρύτερη γεωθερμική περιοχή του 

Πάρκου θα δούμε επίσης πολλά από τα περίφημα 

γκέιζερ: ένα από τα πιο ενεργά εδώ είναι το λεγόμενο 

Στρόκκουρ, που κάθε 6 με 10 λεπτά πετά με ένταση 

ψηλά στον αέρα πίδακες (όχι απλά θερμού αλλά) 

βραστού νερού! Η περιοχή άλλωστε εδώ λέγεται 

Γκέιζιρ, από την οποία πήραν παγκοσμίως το διεθνές 

όνομά τους οι θερμοπίδακες (γκέιζερ). 

Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας με επίσκεψη 

στους «χρυσούς καταρράκτες» Γκούλφος (Gullfoss), 

έναν μεγαλοπρεπή όγκο νερού που χύνεται από ύψος 

30 μέτρων βαθιά στα έγκατα μίας σπηλιάς. Λέγεται ότι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ο αγρότης που είχε παλιά τα χωράφια γύρω από τον 

καταρράκτη, έριξε στη ροή των νερών όλες του τις 

οικονομίες σε χρυσά νομίσματα, για να μην τα χαρεί 

κανένας κληρονόμος του. Μετά την βόλτα μας αυτή, 

αναχωρούμε οδικώς για το Ρέικιαβικ. Άφιξη το 

απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΕΪΚΙΑΝΕΣ – 

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας (check out στις 12:00) και 

αναχώρηση οδικώς για τη χερσόνησο Ρεϊκιάνες με το 

ηφαιστειακό τοπίο της, Η Ρεϊκιάνες απλώνεται κατά 

μήκος του Μεσοατλαντικού ρήγματος, εκεί όπου 

συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της 

Βόρειας Αμερικής. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως 

ολόκληρη η χερσόνησος είναι εξαιρετικά ενεργή 

ηφαιστειακά, καλυμμένη σε μεγάλο μέρος της με πεδία 

λάβας, με τις εκρήξεις και τους (μικρο)σεισμούς να 

είναι σύνηθες φαινόμενο. Αυτή η γεωθερμική 

κατάσταση δημιουργεί επίσης πολλές θερμές πηγές 

και φυσικές δεξαμενές λάσπης, ενώ και το ίδιο το χώμα 

παίρνει πολύχρωμες αποχρώσεις δημιουργώντας ένα 

σίγουρα ασυνήθιστο όσο και γοητευτικό σκηνικό!  

Μετά και από αυτή την υπέροχη και μοναδική εμπειρία 

θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και στη συνέχεια θα 

κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ όπου θα 

επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.  

 

 

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. 

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 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 23/10 – 6 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναζητείστε ξεχωριστό πρόγραμμα για τις αναχωρήσεις: 28.10, 09.11, 30.11 

Αναζητείστε τις αναχωρήσεις των Χριστουγέννων σε ξεχωριστό πρόγραμμα. 

€ 1.599 
€ 1.779 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 2.259 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου στο 6ήμερο: + 350 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη – 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να 

αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα οι 

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

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

φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" 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. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό. 

 Ξενοδοχεία 3*, 4*. Τα ξενοδοχεία εκτός Ρέικιαβικ είναι 

βασικών προδιαγραφών.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά (τα δείπνα στην Ισλανδία 

είναι σερβιριστά και όχι μπουφέ).  

 Ιαματικό μπάνιο στην Μπλε Λίμνη. 

 Περπάτημα σε παγετώνα και διαδρομή με 

snowmobile. 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Έλληνας αρχηγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία 

 

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 

εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς 

στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην 

Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής 

κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων 

για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για 

την κάθε μια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: € 390  

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα 

 



 

 
 

 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 600€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

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 Παύλου 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 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, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


