
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 22.06, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 07.09       7 ημέρες 

(Ζητήστε μας το ειδικό πρόγραμμα 01.06) 

Κοιλάδα Ροδανού, Βουργουνδία 
Οδοιπορικό στον μεσαιωνικό δρόμο του εκλεκτού γαλλικού κρασιού 

Λυών & Ντιζόν 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΥΩΝ - ΝΤΙΖΟΝ 

«Αν το Μπορντώ είναι ο Βασιλιάς των Κρασιών,  

τότε η Βουργουνδία είναι η Βασίλισσα», Μολιέρος 

 

Μπορεί ένα ταξίδι-απόδραση σε δύο απίθανες πόλεις (Λυών, Ντιζόν) να 

αναχθεί σε πλούσιο και συναρπαστικό οδοιπορικό στον ιστορικό δρόμο του 

γαλλικού κρασιού στη Βουργουνδία και στην Κοιλάδα του Ροδανού; Ναι 

μπορεί!  

Ένα σπάνιο οδοιπορικό στο ρωμαϊκό και το μεσαιωνικό παρελθόν της 

Γαλλίας. Διασχίζουμε καταπράσινους αμπελώνες, χανόμαστε σε 

λαβυρινθώδη λιθόστρωτα δρομάκια, φωτογραφίζουμε ειδυλλιακές λίμνες και 

ρομαντικά κανάλια, ανεβαίνουμε σε μυθικά μεσαιωνικά κάστρα, βυθιζόμαστε 

σε ρωμαϊκά ιαματικά λουτρά, θαυμάζουμε ρωμανικούς, γοτθικούς και 

αναγεννησιακούς ναούς και ανακαλύπτουμε κρυμμένα μυστικά από 

περασμένους αιώνες...    

Εν ολίγοις καλύπτουμε τις σημαντικότερες πόλεις-σταθμούς του ρωμαϊκού 

δρόμου του κρασιού και μαθαίνουμε από πρώτο χέρι όλη τη συναρπαστική 

μετέπειτα ιστορία του στον Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση. Και φυσικά, 

όπως σας έχουμε συνηθίσει στο Versus, έχουμε ως βάση, για τις εκδρομές 

μας, δύο πόλεις-διαμάντια της ιστορίας, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής: τη 

Λυών, πρωτεύουσα της Κοιλάδας του Ροδανού, και την Ντιζόν, πρωτεύουσα 

της Βουργουνδίας. Ένα πρόγραμμα για πολύ απαιτητικούς ταξιδιώτες, που 

υπόσχεται εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες! 

 



 
 

  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει πολιτισμό, μεσαιωνικές καστροπολιτείες και 

κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Ένα αποκλειστικό πλήρες οδοιπορικό στους φημισμένους δρόμους 

του γαλλικού κρασιού, με άξονα τον πολιτισμό και την πλούσια ιστορία της Κοιλάδας του 

Ροδανού και της Βουργουνδίας. Με πόλεις σταθμούς τη Λυών και την Ντιζόν, ιστορικές 

πρωτεύουσες των δύο οινικών περιφερειών. Με την άρτια οργάνωση του Versus και με προσοχή 

σε κάθε λεπτομέρεια για να ζήσετε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη.  

Ειδικότερα: 

 Απευθείας πτήσεις με την Aegean, Αθήνα-Λυών και Γενεύη-Αθήνα. 

 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην ακριβή Λυών (μνημείο της UNESCO) με 

εμπεριστατωμένη περιήγηση στο διάσημο ιστορικό κέντρο της  

 

 Με βάση τη Λυών θα κάνουμε ένα μεγάλο οδοιπορικό στην Κοιλάδα του Ροδανού 

με τα κάστρα και τα οινικά χωριά Βιέν, Τουρνόν, Τεν λ’Ερμιτάζ 

 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην ακριβή Ντιζόν   

 

 Με βάση την Ντιζόν θα εξερευνήσουμε σε βάθος τη Βουργουνδία και τις 

μεσαιωνικές καστροπόλεις Αβαλόν και Βεζλέ, φτάνοντας μέχρι την Οσέρ.   

 

 Επισκεπτόμαστε την αρχαία ρωμαϊκή λουτρόπολη της Σαβοΐας, Εξ λε Μπεν, που 

φημίζεται για τις θερμές και ιαματικές πηγές της  

 

 Ξεναγούμαστε στις μεσαιωνικές καστροπόλεις Περούζ και Ουάν που μοιάζουν με 

ζωντανά μουσεία 

 

 Ξενάγηση στο Αβαείο Κλινύ του 11ου αιώνα, απ’ όπου εξαπλώθηκε ο 

χριστιανισμός στη Βόρεια Ευρώπη 

 

 Έμπειρος, ειδικά καταρτισμένος, στη Γαλλία, Έλληνας αρχηγός, που μας 

συνοδεύει σε όλο το ταξίδι από την Αθήνα και είναι συνέχεια μαζί μας  

 



 
 

 

  

Γιατί επιλέγουμε διαμονή στη Λυών 

Η αρχαία ρωμαϊκή Λυών με την πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή ιστορία, είναι η πρωτεύουσα της 

περιφέρειας της Κοιλάδας του Ροδανού στις Γαλλικές Άλπεις. Είναι ένα διαμάντι της γαλλικής ιστορίας, της 

τέχνης και του πολιτισμού και επιπλέον είναι πανέμορφη και συναρπαστική. Το δε ιστορικό κέντρο της είναι 

ολόκληρο ένα μνημείο της UNESCO. Αξίζει λοιπόν να τη ζήσουμε, να τη γνωρίσουμε και να απολαύσουμε τη 

μοναδική ατμόσφαιρά της.  

Επιπλέον, έχοντας ως βάση τη Λυών, μπορούμε με άνεση και ξεκούραστα να επισκεφτούμε και να 

ξεναγηθούμε σε όλη την οινική Κοιλάδα του Ροδανού, με τις βαθιά αριστοκρατικές ρωμαϊκές και 

αναγεννησιακές λουτροπόλεις, τις παραμυθένιες μεσαιωνικές καστροπολιτείες, τα γραφικά και κουκλίστικα 

οινοχώρια με τους απέραντους αμπελώνες. Η δε διαμονή στη Λυών μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε 

την εκπληκτική και παγκοσμίως διάσημη κουζίνα της. 

Γιατί επιλέγουμε διαμονή στην Ντιζόν 

Η Ντιζόν είναι η πρωτεύουσα της Βουργουνδίας, μία πόλη με εξαιρετικά μνημεία, με εκπληκτική, πολυτελή 

γαλλική κουζίνα και φυσικά βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού οινικού δρόμου της Βουργουνδίας. Είναι 

λοιπόν ο ιδανικός σταθμός για το οδοιπορικό μας στους αμπελώνες της Βουργουνδίας παρότι και από μόνη 

της είναι ιδανική για city break. Εμείς όμως σε αυτό το πρόγραμμα συνδυάζουμε 2 ταξίδια σε 1, οπότε παρά το 

κόστος επιλέγουμε ως σταθμό μας την Ντιζόν και παράλληλα εξερευνούμε τη Βουργουνδία.  

Έτσι έχοντας ως βάση μας την Ντιζόν, επισκεπτόμαστε το ιστορικό αβαείο του Κλινί, πηγαίνουμε στην περιοχή 

Μποζολέ και εν συνεχεία επισκεπτόμαστε στις εκπληκτικές μεσαιωνικές καστροπολιτείες-αμπελώνες Αβαλόν και 

Βεζλέ. Και φυσικά, μένοντας στην Ντιζόν, μπορούμε να απολαύσουμε με άνεση μία πλήρη ξενάγηση στο 

εκπληκτικό ιστορικό κέντρο της, να δοκιμάσουμε τη γαλλική κουζίνα της και λίγο πριν αναχωρήσουμε για την 

Αθήνα, να πιούμε έναν αποχαιρετιστήριο καφέ στους καταπράσινους, νεοαναγεννησιακούς Κήπους Νταρσί 

του 19ου αιώνα, που είναι και αυτοί ένα μνημείο της UNESCO. 

Γιατί στη Λυών και στην Ντιζόν με το Versus 

To Versus, πιστό στη φιλοσοφία του να σχεδιάζει τα προγράμματά του στις ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις, όχι 

απλά σαν city break, αλλά σαν ολιγοήμερες ταξιδιωτικές εμπειρίες που μένουν αξέχαστες, συνδυάζει τις δύο 

γαλλικές πόλεις-διαμάντια της UNESCO, Λυών και Ντιζόν, με ένα πλούσιο οδοιπορικό στον ρωμαϊκό και 

μεσαιωνικό δρόμο του γαλλικού κρασιού στην Κοιλάδα του Ροδανού και στη Βουργουνδία. Οργανώνει 

δηλαδή 2 ταξίδια σε 1! Με τίποτα προαιρετικό, ώστε να σας εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο του τελικού κόστους. 

Με σπάνιες διανομές σε ακριβά ξενοδοχεία μέσα στη Λυών και στην Ντιζόν και όχι σε κοντινές δήθεν 

οικονομικές και αδιάφορες πόλεις από τις οποίες επισκεπτόμαστε τα πάντα με κουραστικές ημερήσιες 

εκδρομές, και τελικά δεν βλέπουμε τίποτα. Και φυσικά, όπως σας έχει συνηθίσει το Versus, με ειδικά 

καταρτισμένο στη Γαλλία, Έλληνα αρχηγό, που μας συνοδεύει από την Αθήνα και είναι δίπλα μας σε όλη τη 

διάρκεια του ταξιδιού.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι Versus, σχεδιασμένο όπως πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη επίσκεψη, στη 

φημισμένη Ανατολική Γαλλία. Με γεμάτες ημέρες, χωρίς προαιρετικές εκδρομές (για καλύτερο 

έλεγχο του κόστους) και με έμφαση στο κρασί, στην ιστορία και τον πολιτισμό.  

Ένα συναρπαστικό και πλήρες οδοιπορικό στην Κοιλάδα του Ροδανού και στη Βουργουνδία 

με στάσεις και ξεναγήσεις στους διασημότερους αμπελώνες, κάστρα, χωριά, ρωμαϊκές και 

αναγεννησιακές λουτροπόλεις και αβαεία της Ανατολικής Γαλλίας. Ακολουθώντας μια 

διαδρομή από τη Γενεύη μέχρι τη Λυών στις όχθες του Ροδανού κι από κει στη Βουργουνδία 

μέχρι την πρωτεύουσά της, τη Ντιζόν, γινόμαστε μάρτυρες αμέτρητων θρύλων και ιστοριών. 

Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη! 

Και όλα αυτά με τη γνωστή ποιότητα των ταξιδιών του Versus. Με ειδικά καταρτισμένο, στη 

Γαλλία, Έλληνα αρχηγό, ο οποίος θα είναι μαζί μας από την Αθήνα σε όλο το ταξίδι. Και με 

διανυκτερεύσεις, παρά το κόστος, σε πόλεις-διαμάντια της UNESCO (Λυών, Ντιζόν), ώστε να 

απολαύσουμε την ιστορική ατμόσφαιρά τους όπως τους αξίζει και να επισκεφτούμε με άνεση 

τις απίθανες γύρω περιοχές και τα αξιοθέατά τους. 

 

 Περπατάμε στη Γέφυρα της Αγάπης, στο αριστοκρατικό θέρετρο-SPA Ανεσί, πάνω στις 

Γαλλικές Άλπεις  

 Ξεναγούμαστε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη Βιέν, με τον αρχαιολογικό χώρο Σεν Ρομέν 

αν Γκαλ (η είσοδος δεν περιλαμβάνεται) 

 Επισκεπτόμαστε το χωριό-μεσαιωνικό μουσείο Ουάν στην Κοιλάδα του Ροδανού, που 

βρίσκεται στη λίστα με τα Ωραιότερα Χωριά της Γαλλίας 

 Πηγαίνουμε στην οινοπαραγωγό περιοχή Μποζολέ  

 Ξεναγούμαστε στο θρυλικό Αβαείο Κλινύ του 11ου αιώνα, απ’ όπου εξαπλώθηκε η ιδέα 

του χριστιανισμού στην Ευρώπη (η είσοδος δεν περιλαμβάνεται) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 22/06/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 28/06/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 16:55 20:35 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Με αφετηρία τη Λυών εξερευνούμε την Κοιλάδα του Ροδανού ποταμού με τις κουκλίστικες 

μεσαιωνικές πόλεις-SPA Ανεσί, Εξ λε Μπεν και Σαμπερύ. Επόμενες στάσεις μας είναι τα οινοχώρια 

Βιέν, Τουρνόν και Τεν λ’ Ερμιτάζ, όπου θα δοκιμάσουμε εκλεκτό κρασί στο πιο ιστορικό οινοποιείο της 

περιοχής. Ακολουθούν οι μεσαιωνικές καστροπόλεις-μουσεία Ουάν και Περούζ. Θα έρθουμε στη 

διάσημη για τους αμπελώνες της περιοχή Μποζολέ. Μετά επισκεπτόμαστε το ιστορικό, για την 

εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, Αβαείο Κλινύ στη Βουργουνδία. Ακολουθεί η 

πρωτεύουσα της Βουργουνδίας, Ντιζόν. Τελευταίοι σταθμοί στο ταξίδι μας είναι οι διάσημες οινικές 

καστροπόλεις της Βουργουνδίας, Αβαλόν, Βεζλέ και Οσέρ καθώς εισχωρούμε βαθιά στη 

Βουργουνδία για να απομυζήσουμε όσο περισσότερο από το μοναδικό της άρωμα… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 03/08/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 09/08/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 16:55 20:35 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 10/08/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 16/08/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 16:55 20:35 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 17/08/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 23/08/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 17:00 20:40 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 24/08/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 30/08/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 16:55 20:35 

Αριθμός  

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 646 07/09/2023 ΑΘΗΝΑ – ΛΥΩΝ 08:40 10:45 

Α3 857 13/09/2023 ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 16:55 20:35 



 
 

Η κοιλάδα του Ροδανού στη Νοτιοανατολική Γαλλία 

Πρόκειται για την περιοχή εκατέρωθεν του ποταμού 

Ροδανού, που εκτείνεται από τη Λυών έως τη 

Μεσόγειο. Ο Ροδανός είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος ποταμός που εκβάλλει στη Μεσόγειο 

μετά τον Νείλο.  

Η κοιλάδα κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή 

(εντοπίστηκαν δείγματα Νεάντερνταλ). Εν συνεχεία 

κατοίκησαν εκεί οι Γαλάτες και φυσικά οι Ρωμαίοι. Τη 

ρωμαϊκή περίοδο, στην κοιλάδα του Ροδανού 

χτίστηκαν πολλές ακμάζουσες πόλεις, 

κατασκευάστηκαν γέφυρες και η περιοχή κατέστη 

σημαντικό πέρασμα προς τη Γαλατία και τις δυτικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τότε 

αναπτύχθηκε εκεί και η παραγωγή κρασιού, για την οποία σήμερα είναι παγκοσμίως διάσημη η 

κοιλάδα. Ειδικά στο βόρειο τμήμα της παράγονται μερικά από τα καλύτερα και τα ακριβότερα κρασιά 

της υφηλίου. Ακολουθώντας από βορρά προς νότο τη ροή του Ροδανού το μοναδικό τοπίο των 

αμπελώνων και των οπωρώνων που εκτείνονται 

από τη ρωμαϊκή πόλη Βιέν ως τη μεσαιωνική 

Βαλάνς κόβει την ανάσα. Είναι επόμενο λοιπόν 

ότι αυτό το ταξίδι στην Κοιλάδα του Ροδανού έχει 

αρχαιολογικό, οινολογικό και γαστρονομικό 

ενδιαφέρον.  

Μετά τους Ρωμαίους, γύρω από τον Ροδανό και 

με ακραία σημεία τη Λυών και τη Μασσαλία 

διαμορφώθηκαν σταδιακά, από τον 12ο έως 

14ο αιώνα, οι επαρχίες που αποτελούν σήμερα 

τη νοτιοδυτική Γαλλία: Προβηγκία, Λανγκεντόκ, 

Ντωφινέ, Μπυζέ και Μπρες. Αναπτύχθηκε επίσης 

δίκτυο μεγάλων οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως γεωργικών και μεταποιητικών, που κατέληγαν 

στη Μασσαλία κι από κει ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο.  Σήμερα, οι σημαντικότεροι σταθμοί στην 

περιοχή της Κοιλάδας, αυτοί δηλαδή με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες είναι: η πόλη 

της Λυών με την εξαιρετική γαστρονομία. Η περιοχή Μποζολαί με το περίφημο κρασί. Η ρωμαϊκή πόλη 

Βιέν που αργότερα έγινε κέντρο του καθολικισμού. Η περιοχή του Αγίου-Ρωμανού-στη-Γαλικία με το 

Γαλλο-ρωμαϊκό Μουσείο και τα πολλά ρωμαϊκά ευρήματα γύρω από αυτό. Στο μουσείο, σε ξεχωριστή 

αίθουσα, εκτίθεται το μοναδικό ρωμαϊκό ψηφιδωτό που αναπαριστά την «Τιμωρία του Λυκούργου». Το 

Σεντ Ετιέν, παλιά βιομηχανική πόλη που σήμερα 

αποτελεί κέντρο Design χάρη στην περίφημη 

παγκόσμια Μπιενάλε που διοργανώνει. Η Βαλάνς, 

που οριοθετεί την κάθοδο στο ζεστότερο κλίμα της 

Μεσογείου, με την ξακουστή γαστρονομία της, τα 

υπαίθρια εστιατόρια, καφέ και μπαρ. Ορόσημο 

εδώ είναι το ολοκαίνουργιο Μουσείο της Βαλάνς 

που καλύπτει τέχνη από τον 16ο ως τον 21ο αιώνα 

και επίσης περιλαμβάνει πολλά ρωμαϊκά 

εκθέματα. Και τέλος η Μοντελιμάρ, που είναι η 

πατρίδα του νουγκάτ.  



 
 

Περούζ  ένα κινηματογραφικό χωριό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται περίπου μισή ώρα απόσταση οδικώς από τη Λυών, χτισμένο τον μεσαίωνα πάνω σε λόφο 

με θέα τον ποταμό Εν, και είναι διατηρημένο τέλεια. Δεν υπάρχει κανένα τουριστικό κατάστημα εκεί, ο 

χαρακτήρας του παραμένει ατόφιος και οι κάτοικοί του, παρότι φιλόξενοι, ζουν τη ζωή τους χωρίς να 

περιμένουν τους τουρίστες. Ωστόσο, και μάλλον γι’ αυτό, αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό.  

Οι κάτοικοι ήταν ανέκαθεν τεχνίτες, αγρότες και υφαντές, οι οποίοι μάλλον έφτασαν εκεί από την 

Περούτζια της Ιταλίας – εξ ου και η ονομασία Περούζ. Το 1167 περιβλήθηκε από τείχη και το 1601 

προσαρτήθηκε στη Γαλλία από τον Λουδοβίκο 14ο. Λόγω της τοποθεσίας του, στον δρόμο που 

ενώνει τη Λυών με τη Γενεύη, υπήρξε για αιώνες σημαντικός εμπορικός σταθμός. Τον 19ο αιώνα, με την 

επέκταση του σιδηρόδρομου έχασε την εμπορική δύναμή του και ερήμωσε, αλλά από το 1911 άρχισε η 

αναστήλωσή του και ξαναγέμισε κατοίκους. Το 1912, απέκτησε και το πιάτο-ορόσημό του, τη Γαλέτα 

της Περούζ, που το τοποθέτησε στον γαστρονομικό χάρτη.  

Πρόκειται για μία γλυκιά, λεπτή και τραγανή ζύμη με βούτυρο, καψαλισμένη ζάχαρη και άρωμα 

λεμονιού που είναι διάσημη σε όλη τη Γαλλία. Στην Περούζ, λόγω της γραφικότητας και της 

γνησιότητας του σκηνικού, έχουν γυριστεί πολλές ταινίες εποχής. Πιο γνωστές στο ελληνικό κοινό είναι 

«Οι τρεις σωματοφύλακες» (1961) και «Η νύφη του Φράνκεστάϊν» (1985) με πρωταγωνιστή τον Στινγκ. Η 

ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Φράνκεσταϊν» της Μαίρη Σέλεϊ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΛΥΩΝ – ΣΑΜΠΕΡΙ – ΕΞ ΛΕ ΜΠΕΝ – ΑΝΕΣΙ – ΛΥΩΝ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Λυών. Άφιξη και ξεκινάμε για ένα συναρπαστικό 

οδοιπορικό στην Κοιλάδα του Ροδανού. 

Πρώτη στάση μας θα είναι η πόλη Σαμπερί, η 

πρωτεύουσα του Δουκάτου της Σαβοΐας από τον 

12ο αιώνα στην Κοιλάδα του Ροδανού. Η πόλη 

εκτείνεται από τις πλαγιές των αμπελώνων της 

Κοιλάδας της Σαβοΐας έως σχεδόν τις όχθες της 

λίμνης Μπουρζέ. Διαθέτει πλούσια αρχιτεκτονική 

κληρονομιά και λόγω της τοποθεσίας της στις 

Άλπεις πλαισιώνεται από συγκλονιστικά φυσικά 

τοπία.  

Εμείς στην ξενάγησή μας στη Σαμπερί θα 

περπατήσουμε μέσα στο μεσαιωνικό ιστορικό 

κέντρο και θα δούμε το ομώνυμο κάστρο που 

υπήρξε βασιλική κατοικία από τον 13ο αιώνα και 

που σήμερα στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες. Θα 

δούμε επίσης το Νο 1 έμβλημα της πόλης, το 

Σιντριβάνι των Ελεφάντων που κατασκευάστηκε το 

1838 προς τιμήν του Κόμη του Μπουάν για τις 

στρατιωτικές νίκες του στην Ινδία. Επόμενη στάση 

μας θα είναι ο γοτθικός ναός του Αγίου 

Φραγκίσκου της Σαλ, που κατασκευάστηκε τον 18ο 

αιώνα και ο οποίος διαθέτει μια εντυπωσιακή 

συλλογή τοιχογραφιών με την τεχνική της 

οφθαλμαπάτης.  

Θα συνεχίσουμε στην Κοιλάδα του Ροδανού για την 

αρχαία ρωμαϊκή λουτρόπολη, Εξ λε Μπεν. Βρίσκεται 

στην όχθη της παγετωνικής αλπικής λίμνης 

Μπουρζέ, διαθέτει τη μεγαλύτερη μαρίνα γλυκού 

νερού στη Γαλλία και φημίζεται για τις θερμές 

ιαματικές πηγές της. Στην ξενάγησή μας, θα δούμε 

αρκετά σωζόμενα κτίσματα της ρωμαϊκής περιόδου 

– μεταξύ άλλων την ύψους 9 μέτρων Αψίδα του 

Λούκιου Πομπίιου Κάμπανου που χρονολογείται 

στον 1ο αιώνα και οδηγούσε στις ρωμαϊκές θέρμες.  

Ένα ακόμη ρωμαϊκό μνημείο της πόλης είναι ο Ναός 

της Αρτέμιδος που χρονολογείται τον 2ο αιώνα. 

Ο ναός αυτός σώζεται ολόκληρος, βρίσκεται μέσα 

στους κήπους του Δημαρχείου και λειτουργεί σαν 

μουσείο των ρωμαϊκών λουτρών. Θα δούμε το 

εντυπωσιακό Καζίνο της Εξ λε Μπεν, που ιδρύθηκε 

τον 19ο αιώνα από τον Βιτόριο Εμανουέλε Β’ της 

Σαβοΐας, για την αριστοκρατία που επισκεπτόταν τα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λουτρά. Το Καζίνο φημίζεται για την ψηφιδωτή 

οροφή του που είναι διακοσμημένη με 3,5 εκατ. 

ψηφίδες.  

Ένα ακόμη ορόσημο της πόλης είναι το Βασιλικό 

Κάστρο των Βράχων που χτίστηκε τον 19ο αιώνα σε 

αναγεννησιακό στυλ με ανατολίτικα στοιχεία.  

Συνεχίζουμε για την Ανεσί, που είναι χτισμένη πάνω 

στην ομώνυμη λίμνη στους πρόποδες των 

Γαλλικών Άλπεων και είναι μία από τις καλύτερα 

διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Γαλλίας.  

Η λίμνη Ανεσί δημιουργήθηκε από παγετώνες, είναι 

τιρκουάζ (!) μοιάζει με φυσική πισίνα και θεωρείται 

από τις καθαρότερες της Ευρώπης. Σε αυτή 

εκβάλλουν τα γραφικά κανάλια που διασχίζουν την 

πόλη και δημιουργούν ένα τοπίο ειδυλλιακό.  

Στην Ανεσί θα κάνουμε μία απολαυστική βόλτα με 

τα πόδια μέσα στα κανάλια της παλιάς πόλης. Θα 

δούμε το Κάστρο του Νησιού, μια πρώην φυλακή 

του 12ου αι. (ως τη Γαλλική Επανάσταση). Θα 

δούμε επίσης, το βασιλικό Κάστρο Ανεσί, το οποίο 

σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Και φυσικά θα 

περάσουμε από το Νο 1 τουριστικό αξιοθέατο της 

πόλης, τη Γέφυρα της Αγάπης. Θα διασχίσουμε τη 

γέφυρα και θα περάσουμε στους καταπράσινους 

Κήπους της Ευρώπης με τη συγκλονιστική θέα 

προς τη λίμνη και την πόλη. Πριν φύγουμε από την 

Ανεσί θα δοκιμάσουμε και τη φημισμένη τοπική 

λιχουδιά: σάντουις ρακλέτ με λιωμένο αλπικό τυρί…  

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας 

στην πανέμορφη και ιστορική Λυών, πάνω στη 

συμβολή του Ροδανού με τον ποταμό Σον. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση στη Λυών.  

 

2η ημέρα: ΛΥΩΝ: περιήγηση στην πόλη 

Σήμερα θα αφιερώσουμε ολόκληρη την ημέρα στη 

Λυών, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας μετά 

το Παρίσι και τη Μασσαλία.  

Εμείς σήμερα θα ξεναγηθούμε στην Παλιά Λυών 

που είναι μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές-

αναγεννησιακές πόλεις στην Ευρώπη. Θα 

περπατήσουμε στα τραμπούλ, θα περιηγηθούμε 

σε ένα απίστευτο σκηνικό ταινίας εποχής, θα δούμε 

τα κτίρια-ορόσημα αλλά και τα όμορφα 

καταστήματα, μπιστρό και καφέ και μετά θα 

πάρουμε το τελεφερίκ (δεν περιλαμβάνεται το 

εισιτήριο) για να ανεβούμε στην πλατεία Φουρβιέρ 

και να δούμε τη βασιλική της Παναγίας, με το 

επίχρυσο άγαλμα του 19ου αι. και την τέλεια θέα 

στην την Κοιλάδα του Ροδανού.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν συνεχεία θα κατηφορίσουμε στο πίσω μέρος του 

λόφου Φουρβιέρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 

για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΛΥΩΝ – ΒΙΕΝ – ΤΟΥΡΝΟΝ – ΛΥΩΝ 

(Κοιλάδα Ροδανού) 

Σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε για μία ακόμη 

εκδρομή στους φημισμένους αμπελώνες της 

Κοιλάδας του Ροδανού. Πρώτος σταθμός μας θα 

είναι η παραποτάμια πόλη Βιέν πάνω στον Ροδανό. 

Εκεί, στην ξενάγησή μας, θα δούμε τον 

αρχαιολογικό χώρο στο Σεν Ρομέν αν Γκαλ, στη 

δεξιά όχθη του ποταμού. Στον αρχαιολογικό χώρο 

εντοπίστηκαν το Θέατρο, ρωμαϊκές θέρμες, 

ψηφιδωτά και πολλά ακόμα υπέροχα ευρήματα που 

παρουσιάζονται στο τοπικό μουσείο.  

Στη βόλτα μας μέσα στο ιστορικό κέντρο, με τα 

στενά δρομάκια και τις πλατείες, θα δούμε, μεταξύ 

άλλων, τον εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό 

ναό του Αυγούστου και της συζύγου του, Λιβίας, 

αλλά και τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου 

Μαυρικίου.  

Μετά τη Βιέν θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας στην 

Κοιλάδα του Ροδανού προς τη γραφική 

παραποτάμια Τουρνόν, που επίσης φημίζεται για 

την οινική της ιστορία και τα υπέροχα κρασιά της.  

Ακριβώς απέναντι από την Τουρνόν, στην άλλη 

όχθη του Ροδανού, υψώνεται ο λόφος με το χωριό 

Τεν λ’ Ερμιτάζ, ο οποίος είναι καλυμμένος με 

αμπελώνες. Η θέα από τον λόφο προς την Τουρνόν 

είναι μοναδική. Η Τουρόν και ο Τεν λ’ Ερμιτάζ 

επικοινωνούν με γέφυρα που διασχίζει τον Ροδανό.  

Στη βόλτα μας στην Τουνρόν θα δούμε το 

μεσαιωνικό κάστρο – που χρονολογείται τον 14ο 

αιώνα, το οποίο προσφέρει υπέροχη θέα στην 

κοιλάδα του Ροδανού.  

Θα δούμε επίσης την εκκλησία Σεν Ζυλιάν, τον 

καταπράσινο Κήπο της Εδέμ και το επιβλητικό 

μεσαιωνικό κάστρο του Μαρκησίου ντε λα Τουρέτ με 

τους αμπελώνες του.  Μετά θα επιστρέψουμε στη 

Λυών για ξεκούραση. 

Διανυκτέρευση στη Λυών. 

 

4η ημέρα: ΛΥΩΝ – ΟΥΑΝ – ΜΠΟΖΟΛΕ – ΑΒΑΕΙΟ 

ΚΛΙΝΥ – ΠΕΡΟΥΖ – ΝΤΙΖΟΝ (Βουργουνδία) 

Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας στη Λυών, και θα 

μπούμε στη φημισμένη για τα κρασιά της περιοχή 

της Βουργουνδίας. Τελικός προορισμός μας θα 

είναι μία ακόμη πόλη-κόσμημα της Νοτιοανατολικής 

Γαλλίας, η Ντιζόν που είναι η πρωτεύουσα της 

Βουργουνδίας.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτος σταθμός μας, η καστροπολιτεία Ουάν, η 

οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο με Τα 

Ωραιότερα Χωριά της Γαλλίας. Η Ουάν είναι 

χτισμένη πάνω σε λόφο. Ολόκληρη η γύρω περιοχή 

ονομάζεται Κοιλάδα Οουάν, και είναι γεμάτη με 

μικρά γραφικά οινοχώρια και αμπελώνες.  

Θα δούμε πολύ καλά διατηρημένα μεσαιωνικά 

αξιοθέατα, όπως το παρεκκλήσι και το Δημαρχείο 

του 15ου αιώνα το οποίο λειτουργεί ως εκθεσιακός 

χώρος. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 

παλιά δρομάκια και θα πάμε στα μεσαιωνικά 

δημόσια πλυντήρια. Όλο το χωριό, χάρη στην 

άριστη αναπαλαίωση, δίνει την αίσθηση ενός 

ζωντανού μεσαιωνικού μουσείου.  

Επόμενος σταθμός μας θα είναι η λοφώδης 

περιοχή Μποζολέ, παγκοσμίως διάσημη για τους 

αμπελώνες της. Η περιοχή παράγει σπουδαίες 

ποικιλίες κρασιών, ωστόσο η πιο διάσημη στον 

πολύ κόσμο είναι η Μποζολέ Νουβό που βγαίνει 

κάθε φθινόπωρο και είναι αρωματική, φρουτώδης 

και οικονομική.  

θα συνεχίσουμε το οδοιπορικό μας στη 

Βουργουνδία, με προορισμό το θρυλικό αβαείο του 

Κλινύ. Ιδρύθηκε το 910 και ήταν το μεγαλύτερο 

χριστιανικό κτίριο στον κόσμο μέχρι τον 16ο αιώνα, 

οπότε τη θέση του πήρε η βασιλική του Αγίου 

Πέτρου στη Ρώμη! Φιλοξενούσε 10.000 μοναχούς 

και ουσιαστικά από εκεί άρχισε η ευρεία διάδοση 

του Χριστιανισμού στην Ευρώπη στον πρώιμο 

μεσαίωνα.  

Στη βόλτα μας λοιπόν σήμερα, θα μάθουμε τη 

συναρπαστική ιστορία του αβαείου και πώς το 

Τάγμα του Αγίου Βενέδικτου, το οποίο ίδρυσε το 

μοναστήρι, προώθησε την αλλαγή θρησκεύματος 

και τη σύνδεση της νέας θρησκείας με την 

οικονομία και την πολιτική μιας ολόκληρης 

ηπείρου…  

Μετά θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας στη 

Βουργουνδία με προορισμό μία ακόμη 

παραμυθένια καστροπολιτεία, την Περούζ. Και η 

Περούζ, όπως η Ουάν, είναι χτισμένη στην κορυφή 

ενός λόφου και εποπτεύει τη γύρω κοιλάδα με τους 

αμπελώνες. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, άκμασε στον 

Μεσαίωνα όμως τον 19ο αιώνα όμως, η εξάπλωση 

του σιδηρόδρομου, την υποβάθμισε και τελικά στις 

αρχές 20ού μέσα στην καστροπολιτεία είχε 

απομείνει μόνο μία οικογένεια…  

Η άλλοτε ένδοξη Περούζ θα μπορούσε και να έχει 

ρημάξει από την εγκατάλειψη, όμως και εδώ, όπως 

και στην Ουάν, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στον 

20ο αιώνα, άρχισε η πλήρης αναπαλαίωση του 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάστρου, των δρόμων, των κατοικιών, των 

δημόσιων κτιρίων, με άριστα αποτελέσματα.  

Έτσι η πολίχνη έγινε ένα ζωντανό μουσείο, το οποίο 

τελικά αξιοποιήθηκε ως σκηνικό πλείστων 

κινηματογραφικών ταινιών εποχής που την έκαναν 

διάσημη σε όλο τον κόσμο.  

Αφού λοιπόν περπατήσουμε μέσα στα δρομάκια 

της Περούζ και νιώσουμε κι εμείς λίγο σαν 

κινηματογραφικοί ήρωες σε μεσαιωνική ταινία θα 

συνεχίσουμε στον δρόμο μας για την Ντιζόν, την 

ιστορική πρωτεύουσα της Βουργουνδίας και μία 

από τις σημαντικότερες πόλεις της μεσαιωνικής 

Ευρώπης. Άφιξη αργά το απόγευμα. Μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση στην Ντιζόν. 

 

5η ημέρα: ΝΤΙΖΟΝ: περιήγηση στην πόλη 

Σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη και το  

μεσαιωνικό και αναγεννησιακό ιστορικό κέντρο 

της Ντιζόν, που είναι ολόκληρο ένα μνημείο της 

UNESCO.    

Η πόλη είχε την τύχη να μην καταστραφεί από τους 

μεγάλους πολέμους, Γαλλο-Πρωσικό και Β’ 

Παγκόσμιο, οπότε σήμερα σώζονται, στο ιστορικό 

κέντρο της, μέχρι και παλιά μεσαιωνικά σπίτια του 

15ου αιώνα τα οποία κατοικούνται! Επίσης 

βρέχεται από κανάλια και τεχνητές λίμνες, που της 

χαρίζουν μία μοναδική ατμόσφαιρα. Και είναι 

γεμάτη με πανέμορφους βοτανικούς κήπους.  

Τέλος ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της είναι οι στέγες 

μπουργκινιόν, που κατασκευάζονται από 

χρωματιστά πλακίδια και μοιάζουν με ψηφιδωτά.  

Στα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζουν: Ο 

Καθεδρικός του Αγίου Μπενίν που χτίστηκε μεταξύ 

13ου και 14ου αιώνα πάνω σε προηγούμενο 

χριστιανικό ναό, που η κρύπτη του χρονολογείται 

από τον 6ο αιώνα. Το μεγαλοπρεπές Παλάτι του 

Δούκα της Βουργουνδίας, σημερινό Δημαρχείο 

της Πόλης. Το ανάκτορο, βρίσκεται στην κεντρική 

πλατεία της Ντιζόν, την Πλατεία της Ελευθερίας, και 

σχεδιάστηκε μαζί με την πλατεία από τον 

αρχιτέκτονα του Γκραν Τριανόν των Βερσαλλιών.  

Συνεχίζουμε τον κατάλογο των αξιοθέατων που θα 

δούμε: Ο Ναός της Παναγίας, με τη χαρακτηριστική 

μεταλλική κουκουβάγια, την οποία, παραδοσιακά, 

ακουμπάνε οι επισκέπτες και κάνουν μια ευχή. Ο 

ναός του Αγίου Μιχαήλ σε γοτθικό ρυθμό, με μια 

αριστουργηματική αναγεννησιακή πρόσοψη που 

θεωρείται η πιο όμορφη της Γαλλίας.  



 
 

 Θα κλείσουμε την ξενάγησή μας στην Ντιζόν, με 

έναν απολαυστικό καφέ στους Κήπους Νταρσί, 

που πήραν την ονομασία τους από τον διάσημο 

μηχανικό της υδραυλικής Ανρί Νταρσί. Ο Νταρσί 

κατασκεύασε όλο το υδροαρδευτικό σύστημα της 

Ντιζόν με τα κανάλια και τις τεχνητές λίμνες.  

Οι κήποι, σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, σε 

νεοαναγεννησιακό στυλ και είναι οι πρώτοι που 

ήταν εξ αρχής ανοιχτοί για όλους τους κατοίκους.    

Διανυκτέρευση στην Ντιζόν. 

 

6η ημέρα: ΝΤΙΖΟΝ – ΑΒΑΛΟΝ – ΒΕΖΛΕ – ΟΣΕΡ – 

ΝΤΙΖΟΝ  

Σήμερα θα κατευθυνθούμε στην καρδιά της 

Βουργουνδίας, με πρώτο σταθμό μας την 

Αβαλόν. Η Αβαλόν που θα δούμε σήμερα είναι 

μία μεσαιωνική καστροπολιτεία χτισμένη πάνω σε 

λόφο που ατενίζει όλη τη γύρω κοιλάδα. Θα 

περιπλανηθούμε λοιπόν στην πόλη και θα δούμε 

τα πλούσια αξιοθέατά της.  

Κορυφαίος ανάμεσα σε αυτά θεωρείται ο 

κολεγιακός ναός του Αγίου Λαζάρου που 

χτίστηκε τον 12ο αιώνα πάνω σε πρότερο ναό 

αφιερωμένο στην Παναγία. Το άλλο 

χαρακτηριστικό αξιοθέατο της πόλης είναι ο 

Πύργος του Ρολογιού που χρονολογείται τον 11ο 

αιώνα και στηρίζεται στη βάση του πάνω σε μία 

αψίδα. Ο πύργος έχει ύψος 49 μέτρα, η καμπάνα 

ζυγίζει πάνω από 250 κιλά και στις αίθουσες του, 

παραδοσιακά, συνεδρίαζε το δημοτικό 

συμβούλιο της πόλης.  

Κοντά στην Αβαλόν βρίσκεται ο επόμενος 

σταθμός μας στη Βουργουνδία, η θρησκευτική 

οινοπολιτεία και μνημείο της UNESCO, Βεζλέ, μια 

πανέμορφη μεσαιωνική πολίχνη, αγαπημένη 

σημαντικών λογοτεχνών και φιλοσόφων. Το 

έμβλημα της πόλης, και μνημείο της UNESCO, ο 

ναός της Μαρίας Μαγδαληνής, κατασκευάστηκε 

τον 11ο αιώνα, στα χρόνια που είχε στηθεί η 

μεγάλη εκκλησιαστική επιχείρηση της 

αγοραπωλησίας των ιερών λειψάνων.  

Η Μαρία Μαγδαληνή της Βεζλέ έγινε αμέσως 

σταθμός στον δρόμο για το μεγάλο ευρωπαϊκό 

προσκύνημα που άρχιζε από την Αγγλία με τελικό 

προορισμό το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην 

Ισπανία, με το αζημίωτο φυσικά. Η πόλη χάρη 

στους προσκυνητές αναπτύχθηκε και πλούτισε. 

Ήταν δε τόσο πολλοί που δεν χωρούσαν να 

φιλοξενηθούν στα σπίτια, οπότε διανυκτέρευαν 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

στις αποθήκες των αμπελιών και στα κελάρια… 

Όλη αυτή την ιστορία θα τη δούμε να εκτυλίσσεται 

μπροστά μας στην ξενάγηση που θα κάνουμε στη 

Βεζλέ.  

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε βόρεια στη 

Βουργουνδία, με προορισμό την Οσέρ. Η Οσέρ 

είναι μία ακόμη ειδυλλιακή μεσαιωνική πόλη, 

χτισμένη πάνω στον ποταμό Ιόν, σε αρχαία 

ρωμαϊκά θεμέλια. Η πόλη είναι γεμάτη ναούς, με 

σπουδαίες τοιχογραφίες και εξαιρετική μνημειακή 

ρωμανική αρχιτεκτονική. Ο Καθεδρικός Σεντ Ετιέν 

(11ος αι.) και το Αβαείο του Αγίου Γερμενού (9ος 

αι.) είναι τα δύο σημαντικότερα δείγματα. Εξίσου 

εντυπωσιακός είναι και ο μεσαιωνικός Πύργος του 

Ρολογιού στην παλιά πόλη. Συνολικά η Οσέρ είναι 

ένα ζωντανό μουσείο με εξαιρετικά κτίσματα 

μεσαιωνικής, αναγεννησιακής και αρ ντεκώ 

αρχιτεκτονικής.  

Μετά τη βόλτα μας στην Οσέρ, θα κατηφορίσουμε 

προς τη βάση μας στη Βουργουνδία, την Ντιζόν. 

Διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: ΝΤΙΖΟΝ – ΓΕΝΕΥΗ – Πτήση επιστροφής   

Το πρωί θα κάνουμε μια τελευταία σύντομη βόλτα 

στην πόλη, χρόνου επιτρέποντος, και στη συνέχεια 

θα οδεύσουμε προς το αεροδρόμιο της Γενεύης 

για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.  

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 

Με εκδρομές και παροχές που δεν θα βρείτε σε άλλα προγράμματα 

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε ξενοδοχεία 4*, να περικόπταμε ξεναγήσεις και ημέρες από το ταξίδι ή και 

να προσφέραμε τα γεύματα σε τοπικά εστιατόρια με πολύ μειωμένο κόστος. Όμως προτιμούμε να κρατάμε το 

επίπεδο των υπηρεσιών μας στα υψηλά στάνταρντ των εκδρομών του Versus. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023:  22.6, 03.08, 17.08, 24.08, 07.09 – 7 ΗΜΕΡΕΣ  

€  999 

€  1.149 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€  1.579 
Με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2023: 10.08 – 7 ΗΜΕΡΕΣ 

€ 1.049  
€  1.199 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€  1.629 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 540    

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. 

Aπαιτείται 1 διανυκτερεύση στην Αθήνα. 

**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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Διανυκτερεύσεις σε εξαιρετικά ξενοδοχεία 4* στη 

Λυών και στην Ντιζόν. 

 Πρωινό καθημερινά. 

 Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις και ξεναγήσεις 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 

ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση 

(ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από: 

 Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι όπως είσοδος στο 

Μουσείο Λουνγκντουνούμ, είσοδος στο Αβαείο Cluny, 

είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο του Saint-Roman-en-Gal 

και στο αρχαίο θέατρο της Βιέν αλλά και σε άλλα αξιοθέατα  

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων & 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 καθεμία 

κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: € 380 
 Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα  

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu 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 250 €.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@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 site στο Internet– Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site 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! 

 

 

 

 

 

 

 


