
 

  

Ρουέν, Ονφλέρ, Ντωβίλ, Καέν, Αρομάνς, Σαιν Μαλό, Μον Σαιν Μισέλ,  

Ανζέ, Σωμύρ, Τουρ, Αμπουάζ, Μπλουά, Σενονσώ, Σαμπόρ, Παρίσι 

 

  Αναχωρήσεις: 08.08, 24.09, 27.10, 21.11                                                            8 ημέρες                                                   

8 ημέρες 

Τα διαμάντια της Βόρειας Γαλλίας 
Σαιν Μαλό – Νορμανδία – Βρετάνη – κάστρα Λίγηρα – Παρίσι 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσκεψη στις ακτές απόβασης 

της Νορμανδίας 

 

 Επίσκεψη στις σημαντικότερες 

πόλεις της κοιλάδας του Λίγηρα 

 

 Επίσκεψη  σε 3 σημαντικά κάστρα 

της κοιλάδας του Λίγηρα  

 

 (Σενονσώ, Μπλουά και Σαμπόρ) 

 

 

Μόνο στο Versus περιλαμβάνουμε 

επίσκεψη και διανυκτέρευση στο 

πανέμορφο θέρετρο Σαιν Μαλό και 

άλλη μια διανυκτέρευση στην Ανζέ στη 

Βρετάνη. Διανυκτερεύσεις που 

συνήθως περικόπτονται για μείωση 

κόστους (ακριβά ξενοδοχεία και 

πούλμαν). Με τις διανυκτερεύσεις αυτές 

πετυχαίνουμε να δούμε καλύτερα τις 

ακτές απόβασης της Νορμανδίας (την 

προηγούμενη ημέρα), το Μον Σαιν 

Μισέλ την επόμενη, αλλά και να 

απολαύσουμε το Σαιν Μαλό και την 

πανέμορφη Βρετάνη, χωρίς αδιάκοπο 

τρεχαλητό.   

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ VERSUS 

Μόνο στο Versus περιλαμβάνουμε επίσκεψη και 

διανυκτέρευση στη Ρουέν, στην Καέν και στο 

πανέμορφο θέρετρο Σαιν Μαλό και άλλη μια 

διανυκτέρευση στην Ανζέ (ή τη Ρεν) της 

Βρετάνης. Διανυκτερεύσεις που συνήθως 

περικόπτονται για μείωση κόστους (ακριβά 

ξενοδοχεία και πούλμαν). Με τις διανυκτερεύσεις 

αυτές πετυχαίνουμε να δούμε καλύτερα τις ακτές 

απόβασης της Νορμανδίας (την προηγούμενη 

ημέρα), το Μον Σαιν Μισέλ την επόμενη, αλλά 

και να απολαύσουμε το Σαιν Μαλό και την 

πανέμορφη Βρετάνη χωρίς αδιάκοπο τρέξιμο.   

➢ Με δύο διανυκτερεύσεις στα κάστρα του 

Λίγηρα, στην Μπλουά (ή στην Τουρ), για 

καλύτερη επίσκεψη στα αξιοθέατα. 

➢ Σπάνια διανυκτέρευση στο πανέμορφο 

θέρετρο Σαιν Μαλό. 

➢ Μία διανυκτέρευση στο Παρίσι. 

➢ Επίσκεψη στις ακτές απόβασης της 

Νορμανδίας. 

➢ Επίσκεψη στις σημαντικότερες πόλεις της 

κοιλάδας του Λίγηρα. 

➢ Επίσκεψη  εσωτερικά σε τρία σημαντικά 

κάστρα της κοιλάδας του Λίγηρα (Σενονσώ, 

Μπλουά και Σαμπόρ). 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  3*sup. & 

4* (Γαλλική διαβάθμιση). 

➢ Μία διανυκτέρευση στο Παρίσι και όχι 

περισσότερες, περικόπτοντας έτσι την ουσία του 

ταξιδιού που είναι η Νορμανδία.  

➢ Την εκδρομή συνοδεύει έμπειρος Έλληνας 

αρχηγός-συνοδός. 

➢ Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων, των 

ξενοδοχείων, των check points, καθώς και τα 

φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική 

τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-

βιβλίο στα ελληνικά έκδοσης Versus Travel. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εντυπωσιακοί παραθαλάσσιοι γκρεμοί που συναντούν τον Ατλαντικό σε ένα 

φαντασμαγορικό γεωλογικό οπτικό παιχνίδι, που γοητεύει κάθε επισκέπτη της περιοχής.  

Με αφετηρία την πρωτεύουσα της Νορμανδίας, τη μεσαιωνική Ρουέν, θα ανακαλύψουμε μία 

από τις πιο ιστορικές περιοχές της Γαλλίας, με μέρη και αξιοθέατα που θα σας 

εντυπωσιάσουν, μέσα σε μια πραγματικά θαυμαστή εναλλαγή τοπίων. Πολυποίκιλες 

θεματικές διαδρομές με μοναστήρια, ανάκτορα, κάστρα, ιστορικές πόλεις, θέρετρα και χωριά 

με παράδοση αιώνων.  

Από τη γοητευτική Ονφλέρ, μια πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, «μέσα στα 

λουλούδια», όπως λέει και το όνομά της, στην αρχοντική Ντωβίλ, τη στιβαρή  Καέν και τα 

«λιβάδια» του αλατιού του παλιρροϊκού νησιού Μον Σαιν Μισέλ. Μια νοσταλγική διαδρομή, 

που συνεχίζει στο πανέμορφο Σαιν Μαλό, την Ρεν, Ανζερ και  την Τουρ –βάση για την 

εξερεύνησή μας στα Κάστρα του Λίγηρα– και ολοκληρώνεται στο Παρίσι, την πόλη του 

ουμανιστικού φωτός. 

Και, βέβαια, στα «must» του ταξιδιού μας, ο απόλυτος –επιβεβλημένος θα λέγαμε–  

προορισμός: οι ακτές της συμμαχικής απόβασης της 6ης Ιουνίου 1944, που έκρινε το τέλος 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

➢ Περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της Νορμανδίας, την Ρουέν 

➢ Βγείτε το βράδυ στην μοναδική Καέν, γνωστή για τον καθεδρικό και το Calvados! 

➢ Ανακαλύψτε το γραφικότατο Ονφλέρ, που είναι κτισμένο στη νότια όχθη της εκβολής του 

Σηκουάνα 

➢ Επισκεφθείτε τις ακτές της Απόβασης της Νορμανδίας κατά την 6η Ιουνίου του 1944  

➢ Δείτε την περίφημη "Γέφυρα της Νορμανδίας", που ενώνει τις δύο όχθες του Σηκουάνα 

➢ Κάντε μια βόλτα στην αρχοντική Ντωβίλ και το πανέμορφο Σαιν Μαλό 

➢ Θαυμάστε το παραμυθένιο νησάκι Μον Σαιν Μισέλ 

➢ Γνωρίστε μερικά από τα σημαντικότερα κάστρα της κοιλάδας του Λίγηρα, όπως τα  

Σενονσώ, Μπλουά και Σαμπόρ 

 

Περιπλάνηση κι εξερεύνηση  
 

Με το ταξίδι μας αυτό επισκεπτόμαστε τις σημαντικότερες πόλεις και περιοχές της Νορμανδίας. Με αφετηρία 

την πρωτεύουσά της Ρουέν, επισκεπτόμαστε το γραφικότατο Ονφλέρ, την αρχοντική Ντωβίλ, την μεσαιωνική 

πόλη Καέν, τις ακτές της απόβασης της 6ης Ιουνίου του 1944, το παλιρροϊκό νησί Μοντ Σαιν Μισέλ, το 

πανέμορφο Σαιν Μαλό (την Ρεν) την Ανζερ,  την Τουρ και το Μπλουά, που αποτελεί τη βάση για την 

εξερεύνησή μας στα Κάστρα του Λίγηρα και καταλήγουμε στο Παρίσι. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 08/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:00 08:30 

AF 1032 15/08/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:35 00:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

ΑF 1033 24/09/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:00 08:30 

AF 1032 01/10/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:35 00:40 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

A3 610 27/10/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 08:35 11:10 

A3 613 03/11/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  16:50 21:10 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

AF 1033 21/11/2019 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06:10 08:45 

AF 1032 28/11/2019 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ  20:45 00:55 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Λίγα ιστορικά στοιχεία 

Η Ρουέν ιδρύθηκε από τη Γαλατική φυλή των Βελλιοκάσες (Veliocasses) στην περιοχή Βεξέν (Vexin), που 

διατρέχεται από τον ποταμό Έπτ (Epte), παραπόταμο του Σηκουάνα (Seine). Το αρχικό όνομα της πόλης ήταν 

Ροτομάγκους (Rotomagus) και δεν ήταν γνωστή στον Καίσαρα, αλλά, συν τω χρόνω έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Γαλατίας. Μετά από την ειρηνική και πλούσια περίοδο της Ρωμαϊκής Γαλατίας, η Νορμανδία υπέστη 

επιδρομές των Βίκινγκς. Το 1204 ο Φίλιππος Β΄ Αύγουστος της Γαλλίας καταλαμβάνει την πόλη και την προσαρτά 

στην Γαλλία μέχρι το 1419 που ανακαταλαμβάνεται από τους Άγγλους, οι οποίοι την χάνουν οριστικά το 1449. 

Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της 2ης χιλιετίας (High Middle Ages 1000-1300) η Ρουέν αναδείχθηκε σε μία 

από τις πλουσιότερες πόλεις, λόγω του γεγονότος ότι ο Σηκουάνας, ως πλωτός, διευκολύνει τα μέγιστα το 

εμπόριο. Κρασί και σιτάρι εξάγονταν στην Αγγλία, ενώ εισάγονταν μαλλί και ψευδάργυρος. Η πόλη υπήρξε 

επίσης η εμπορική πύλη για τα πλούσια πανηγύρια της Βουργουνδίας. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα όμως, η 

κατάσταση στη Νορμανδία και τη Ρουέν επιδεινώθηκε πολύ, με αποτέλεσμα την εξέγερση του 1291 και την 

επανάσταση της Χαρέλ (Herelle, 1382), που εξαπλώθηκε γρήγορα στις πόλεις Αμιένη, Διέππη, Φαλαίζ, Καέν, 

Ορλεάνη και Ρεμς, η οποία κατεστάλη ηπίως και τα αιτήματά της γίνανε σιωπηλώς αποδεκτά. Στην πλατεία  της 

αγοράς της Ρουέν έγινε η δίκη και η εκτέλεση της Ιωάννας της Λορένης από τους Άγγλους το 1431. Στο σημείο 

αυτό έχει κτισθεί μία εκκλησία, την οποία και θα επισκεφθούμε. Η περίοδος που επακολούθησε το τέλος του 

εκατονταετούς πολέμου ήταν ευνοϊκή για την Ρουέν με εμπορική άνοδο και άνθηση των ναυπηγείων. Το πρώτο 

τέταρτο του 16ου αιώνα το δόγμα των Διαμαρτυρομένων έφθασε στη Γαλλία (όπου ονομάσθηκαν Ουγενότοι) 

και απέσπασε πολλούς οπαδούς, κυρίως στις βόρειες περιοχές και στη Νορμανδία. Η Ρουέν ήταν μεταξύ των 

πόλεων που απέκτησαν σύντομα πληθυσμό Ουγενότων και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό, περίπου 25%. Οι 

Ουγενότοι ήταν ιδιαίτερα μαχητικοί, κατέλαβαν την πόλη τον Απρίλιο του 1562 και ζήτησαν τη συνδρομή της 

Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας, η οποία έσπευσε να καταλάβει τη Χάβρη και το Καλαί. Τα βασιλικά στρατεύματα 

πολιόρκησαν την πόλη, την κατέλαβαν και την έδωσαν τον Μάιο του ιδίου έτους. Η πόλη υπέστη πολιορκία 

πολλές φορές, με την πλέον διάσημη του 1591-92, όταν οι υπερασπιστές της Καθολικής Λίγκας απέκρουσαν την 

πολιορκία των Γαλλικών, Αγγλικών και Ολλανδικών στρατευμάτων, μέχρι την άφιξη των Ισπανών συμμάχων 

τους. Έκτοτε η ιστορία της Ρουέν υπήρξε ήσυχη μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το 45% της πόλης 

καταστράφηκε το 1940 - το κέντρο της πόλης καιγόταν για 48 συνεχόμενες ώρες, επειδή οι Γερμανοί δεν 

επέτρεπαν την επέμβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. 

Νορμανδία: η περιοχή που ενέπνευσε μεγάλους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους να μεταφέρουν στον καμβά τις 

ομορφιές της, αλλά και σκηνές της καθημερινής ζωής, αποτελεί ένα κομμάτι της βόρειας Γαλλίας, με πολλές 

φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα και πλούσια ιστορία και κουλτούρα. 

Η περιοχή έχει μακρά ιστορία, μνημονεύεται όμως ιδιαίτερα ως το μέρος όπου έγινε η τελική μάχη που έκρινε το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η συντριβή των Ναζιστικών δυνάμεων του Χίτλερ στο Δυτικό μέτωπο. Η 

απόβαση της Νορμανδίας πραγματοποιήθηκε σε πέντε νορμανδικές παραλίες, με αντικειμενικό σκοπό να 

δημιουργηθεί ένα προγεφύρωμα, μέσω του οποίου οι Σύμμαχοι θα περνούσαν στρατεύματα από τη Μεγάλη 

Βρετανία στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η Μάχη της Νορμανδίας που ακολούθησε, τελείωσε στις 19 Αυγούστου του 

1944 με νίκη των συμμαχικών δυνάμεων 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ονφλέρ εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

ιστορία το 1207 επί Ριχάρδου Γ΄ της Νορμανδίας. 

Σύντομα η πόλη ευημέρησε λόγω του εμπορίου με 

την Αγγλία, αφού λειτούργησε κατά κάποιο τρόπο 

ως επίνειο της Ρουέν. Κατά την εποχή μετά τον 

Εκατονταετή Πόλεμο, το Ονφλέρ επωφελήθηκε 

πολύ από το θαλάσσιο εμπόριο, κυρίως με τις 

Δυτικές Ινδίες, τις Αζόρες και τον Καναδά. Από εδώ 

έφυγαν εποικιστές προς τη Βραζιλία, τη Νέα Γη και 

το Κεμπέκ. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Αυτοκρατορίας 

(1852-1870) στην Ντωβίλ αναπτύχθηκε για 

πρώτη φορά ο τουρισμός και μάλιστα ο 

πολυτελής. Όλοι οι πλούσιοι της Γαλλίας, αλλά και 

της Ευρώπης, θεωρούσαν κοινωνική υποχρέωσή 

τους να περάσουν μια περίοδο ανάπαυσης, που 

για πρώτη φορά επινοήθηκε και ονομάστηκε 

"διακοπές". Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, αλλά 

κυρίως μετά το 1965 η Ντωβίλ άρχισε να 

παρακμάζει και για να αντισταθμίσει την 

κατάσταση αυτή εγκαινίασε το Φεστιβάλ του 

Αμερικανικού Κινηματογράφου, το οποίο συνεχίζει 

να φιλοξενεί μέχρι σήμερα. 

Η Ανζέ ανάγεται στην εποχή της Ρωμαϊκής 

Γαλατίας και στο τότε όνομά της, Ιουλιομάγκους, 

προστέθηκε αργότερα το προσδιοριστικό της 

τοπικής φυλής, Aντεκαβόρουμ (Antecavorum)• 

από τη βάση αυτή προέκυψαν δύο λέξεις που 

επηρέασαν σοβαρά την ιστορία, Ανζού (Anjou - 

ελληνικά: Ανδεγαυία) και Ανζενβέν (Angevin), το 

άλλο όνομα της αγγλικής δυναστείας των 

Πλανταγενετών. Η γεωγραφική της θέση της 

χάρισε τη μεσαιωνική ακροστιχίδα "Το κλειδί της 

Γαλλίας", καθώς είναι η πύλη της κοιλάδας του 

Λίγηρα. 

Η ίδρυση της Τουρ οφείλεται στη θέση της ως 

σημαντικό πέρασμα του Λίγηρα την εποχή της 

Γαλατίας. Το όνομά της ήταν Τουρόνες, από το 

όνομα της τοπικής φυλής. Τη ρωμαϊκή εποχή 

αναφέρεται με το όνομα Καισαροντούνουμ 

(Caesarodunum): Λόφος του Καίσαρα. Συν τω 

χρόνω, το φυλετικό όνομα επικράτησε λατινιστί ως 

Πόλη των Τουρόνων (Civitas Turonum) για να 

καταλήξει στο Τουρ· πάντως η περιοχή λέγεται και 

επισήμως Τουραίν (Touraine). Κατά τον πρώιμο 

μεσαίωνα η γεωγραφική θέση της Τουρ, ανάμεσα 

στον εκρωμαϊσμένο νότο και τον φραγκικό βορρά, 

έγινε τόπος διασταύρωσης πολιτισμών και 

θρησκειών. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωλογικώς, το  Μοντ Σαιν Μισέλ είναι ένα παλιρροϊκό νησί, στο οποίο παρατηρείται το εξής 

σπάνιο φυσικό φαινόμενο: κατά την πλημμυρίδα γίνεται ένα πραγματικό νησί, περιβάλλεται δηλαδή 

εξ ολοκλήρου από νερό, ενώ κατά την αμπώτιδα δημιουργείται πρόσβαση από την ξηρά. Το φυσικό 

αυτό φαινόμενο όμως, παρέχει εξαιρετικά αμυντικά χαρακτηριστικά, γεγονός που δεν διέφυγε της 

προσοχής των Κελτών, οι οποίοι το ανέδειξαν σε οχυρό και εμπορικό σταθμό με την Αγγλία. Αυτό 

διήρκεσε μέχρι την αποχώρηση των Ρωμαίων από τη Γαλατία το 460 και το Μοντ Σαιν Μισέλ 

καταλήφθηκε στη συνέχεια από τους Φράγκους. Αργότερα περιήλθε από το αποδυναμωμένο 

δουκάτο της Βρετάνης στο δουκάτο της Νορμανδίας, μαζί με τη χερσόνησο του Κοτεντέν (επί 

Γουλιέλμου του Μακρύξιφου το 933). Ουσιαστικά, το Μοντ Σαιν Μισέλ είναι ένα μοναστήρι που 

δεσπόζει του νησιού. Η κατασκευή του μοναστηριού  άρχισε πολύ νωρίτερα, το 708, όταν ο 

Αρχάγγελος Μιχαήλ έκανε μία τρύπα στο κεφάλι του ανυπάκουου, ακόμη, επισκόπου της Αβράνς, 

του Ωβέρτου (Aubert), αφού αυτός αγνοούσε τις εντολές του Αρχαγγέλου να κτίσει εκεί μία 

εκκλησία· σημειωτέον ότι ο επίσκοπος, σωφρονισθείς, εξελίχθηκε σε άγιο. Οι δούκες της 

Νορμανδίας κατασκεύασαν πολλά κτίρια στην εκκλησία, η οποία εξελίχθηκε σε Αβαείο (μονή). Η 

κυρίως εκκλησία, σε ρωμανικό ρυθμό, κατασκευάστηκε τον 11ο αιώνα από τον Ριχάρδο B΄ τον 

Καλό της Νορμανδίας. Η γεωμορφολογία του νησιού επέβαλε την κατασκευή πολλών κρυπτών, 

ώστε το εγκάρσιο κλίτος να βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Το όλο κτίσμα φαίνεται να απηχεί 

τη θεωρητική διαστρωμάτωση της μεσαιωνικής κοινωνίας, όπου στην κορυφή βρίσκεται ο Θεός 

(εκκλησία), χαμηλότερα το παλάτι  (βασιλιάς και ευγενείς) και κάτω - και πιθανώς έξω - ο λαός. Το 

Μοντ Σαιν Μισέλ, ως τμήμα του δουκάτου της Νορμανδίας, συμπολέμησε με τους Άγγλους κατά 

τη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου και υπέστη πολλές ζημιές. Τα καραβάνια των 

προσκυνητών, που ήταν η κύρια πηγή πλούτου του Αβαείου, αραίωσαν και εξαφανίσθηκαν με τη 

Μεταρρύθμιση και μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση (1789) είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. 

Μετατράπηκε σε φυλακή το 1813, αλλά κατόπιν διαμαρτυριών των διανοουμένων, η φυλακή έκλεισε 

το 1863 και κηρύχθηκε εθνικό μνημείο το 1874. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κάστρο Μπλουά αναφέρεται για πρώτη φορά στα "Δέκα Βιβλία Ιστοριών" του Αγίου Γρηγορίου της Τουρ. 

Οι δούκες του Σαντιγιόν έκτισαν τα παλαιότερα μέρη του κάστρου κατά τον 18ο αιώνα. Η Ιωάννα της Λορένης 

χρησιμοποίησε το Μπλουά ως επιχειρησιακή της βάση για την άρση της πολιορκίας της Ορλεάνης, όταν 

ξεκίνησε την νικηφόρο πορεία της το 1429. Το Μπλουά έγινε μία από τις βασιλικές έδρες στις αρχές του 16ου 

αιώνα και εκεί έλαβε χώρα η δολοφονία των αδελφών ντε Γκιζ το 1588. Στο Μπλουά επίσης εξορίστηκε από την 

Αυλή η βασίλισσα Αικατερίνη των Μεδίκων από το γιο της Λουδοβίκο ΙΓ΄ (1617-1619). 

 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κάστρα, το Σαμπόρ δεν ήταν έδρα ευγενών ούτε πόλη αλλά κτίσθηκε από τον 

Φραγκίσκο Α΄, ως "κυνηγετικό περίπτερο", το οποίο όλως τυχαίως συνόρευε με τον πύργο του συζύγου της 

ευνοούμενης του, κοντέσας του Θουρύ (Thoury). Δεν είναι βέβαιο ποιος είναι ο αρχιτέκτων και κατά πόσον ο 

Λεονάρδος ντα Βίντσι έβαλε το χέρι του• είναι γνωστό ότι το κάστρο άρχισε να κτίζεται το 1519 και ουσιαστικώς 

δεν τελείωσε ποτέ· πάντως έγινε κατοικήσιμο πριν το θάνατο του Φραγκίσκου Α΄ το 1547. Ως κυνηγετικό περίπτερο 

ήταν άχρηστο διότι έχει τεράστια παράθυρα και πανύψηλες οροφές, οπότε είναι αδύνατον να θερμανθεί (440 

δωμάτια, 282 τζάκια, 84 κλιμακοστάσια). Επίσης δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, κοντινός οικισμός απ΄ όπου θα 

μπορούσε η βασιλική ακολουθία να προμηθευθεί τρόφιμα και δεδομένου ότι η συνήθης ακολουθία 

συμπεριελάμβανε 2000 άτομα, είναι αντιληπτό ότι η βασιλική επιμελητεία είχε κάποιες δυσκολίες σε εκδρομές 

τέτοιου είδους. Επιπροσθέτως, το Σαμπόρ δεν είχε επιπλωθεί πλήρως, οπότε ήταν αναγκαία η μεταφορά και του 

σχετικού εξοπλισμού. Όλα αυτά οδήγησαν στην εγκατάλειψη του κάστρου για έναν περίπου αιώνα, μέχρι  την 

εποχή του Λουδοβίκου ΙΓ΄, ο οποίος το προσέφερε στον εξάδελφό του, Γκαστόν της Ορλεάνης, ο οποίος έκανε 

εργασίες αποκατάστασης. Το κάστρο κατοικήθηκε περιοδικώς μόνον και περιήλθε στο γαλλικό δημόσιο ως 

περιουσία του εχθρού το 1915, αφού οι τότε ιδιοκτήτες, δούκες της Πάρμα, είχαν την περιουσία τους στην 

Αυστροουγγαρία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1ηΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΡΙΣΙ - 

ΡΟΥΕΝ [Πτήση, οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 

140 χλμ]  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Παρίσι. 

Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 

Νορμανδίας, τη Ρουέν, που είναι κτισμένη πάνω στον 

ποταμό Σηκουάνα. Παρά τις καταστροφές που υπέστη η 

πόλη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

έχουν παραμείνει αρκετά αξιόλογα μνημεία, όπως η 

Μητρόπολη, το μεγάλο (Αστρονομικό) ρολόι, το 

Δικαστικό Μέγαρο και πολλά μεσαιωνικά κτίρια και 

γοτθικοί ναοί, το μουσείο Καλών Τεχνών με έργα 

ζωγράφων που εκπροσωπούν τις γαλλικές και 

ευρωπαϊκές σχολές από τον 15ο μέχρι και τον 20ο αι., η 

μοντέρνα εκκλησία-μνημείο της Ζαν ντ’ Αρκ κ.ά., τα 

οποία θα επισκεφθούμε κατά τη διάρκεια της 

περιήγησής μας στην πόλη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΡΟΥΕΝ – ΟΝΦΛΕΡ – ΝΤΩΒΙΛ (DEAUVILLE) – 

ΚΑΕΝ (CAEN) [Οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 

170 χλμ] 

Σήμερα το πρωί θα κατευθυνθούμε προς την ακτή της 

Μάγχης και συγκεκριμένα προς το πανέμορφο Ονφλέρ, 

αρχικά ένα γραφικό ψαροχώρι και αργότερα μια μικρή 

ιστορική πόλη με ένδοξο ναυτικό παρελθόν, κτισμένη στη 

νότια όχθη της εκβολής του Σηκουάνα.  Καθ΄ οδόν θα 

δούμε τη λεγομένη «Γέφυρα της Νορμανδίας», που 

ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού. Θα έχουμε χρόνο να 

περιηγηθούμε στη μικρή αυτή πόλη, να γευτούμε τα 

τοπικά εδέσματα και να δοκιμάσουμε μηλίτη και μπράντυ 

από μήλα. Θα συνεχίσουμε προς την κοσμοπολίτικη 

Ντωβίλ, με την απέραντη παραλία της, τα αριστοκρατικά 

κτίρια και καταστήματα και ένα από τα κομψότερα καζίνο 

της Ευρώπης. Μετά την επίσκεψή μας, θα συνεχίσουμε 

για την Καέν, την πόλη του Γουλιέλμου του Κατακτητή και 

πρωτεύουσα της Κάτω Νορμανδίας, της οποίας το 

μεγαλύτερο τμήμα καταστράφηκε  το 1944 στη μάχη της 

Καέν, αμέσως μετά την απόβαση των συμμαχικών 

δυνάμεων. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΕΝ  - Παραλίες απόβασης - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ  

[Οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 250 χλμ] 

Σήμερα το πρωί θα κατευθυνθούμε βόρεια, προς την 

ακτή της Μάγχης και τις ακτές της απόβασης της 6ης 

Ιουνίου του 1944, οι οποίες (από ανατολικά προς δυτικά) 

ήταν οι: Σουόρντ (Sword – Άγγλοι, Γάλλοι), Τζούνο (Juno 

– Καναδοί), Γκολντ (Gοld – Άγγλοι), Ομάχα (Omaha – 

Αμερικανοί), Γιούτα (Utah – Αμερικανοί). Πρώτος μας 

σταθμός θα είναι η Αρομάνς (Arromanches-les-Bains), 

που βρίσκεται στην ακτή  Γκολντ, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία κινηματογραφική 
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Λίμπεκ 

 

____ 

προβολή διάρκειας 40 λεπτών σε 360ο. Συνεχίζουμε τη 

διαδρομή μας προς τα δυτικά, για να πάρουμε μια 

καλύτερη ιδέα του «Τείχους του Ατλαντικού», μέχρι το 

σημείο Πουέντ ντυ Οκ (Pointe du Hoc), όπου έχοντας την 

ακτή απόβασης «Ομάχα» προς τα ανατολικά και τη 

«Γιούτα» προς τα δυτικά, θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε 

τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συμμαχικές 

δυνάμεις.  Εδώ, θα δούμε επίσης και κάποια γερμανικά 

πυροβολεία, καθώς και το αμερικανικό νεκροταφείο της 

Κολβίλ (Colleville-Sur-Mer) – ένα πραγματικά 

εντυπωσιακό θέαμα, που αξίζει να το απαθανατίσουμε. 

Τέλος, θα κατευθυνθούμε στο πανέμορφο θέρετρο Σαιν 

Μαλό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βόλτα στην 

παλιά πόλη. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ – ΑΝΖΕ (ή ΡΕΝ)  

[Οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 200 χλμ] 

Σύντομη πρωινή βόλτα στην παλιά καστρόπολη του Σαιν 

Μαλό, που αποτέλεσε μεγάλη ναυτική δύναμη, αφετηρία 

σημαντικών εξερευνητικών αποστολών και καταφύγιο 

κουρσάρων. Στη συνέχεια,  θα αναχωρήσουμε για το 

παραμυθένιο παλιρροϊκό νησάκι  Μον Σαιν Μισέλ, με το 

οχυρωμένο μοναστήρι, που βρίσκεται 1,6 χιλιόμετρα από 

την ακτή, στην εκβολή του ποταμού Κουεσνόν 

(Couesnon), ο οποίος χωρίζει τα ιστορικά δουκάτα της 

Νορμανδίας και της Βρετάνης. Μετά την επίσκεψή μας 

στο Μοντ Σαιν Μισέλ, θα συνεχίσουμε με προορισμό την 

πόλη Ανζέ, Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βόλτα 

στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.  

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΖΕ – ΣΩΜΥΡ - ΤΟΥΡ - ΜΠΛΟΥΑ   

[Οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 187 χλμ] 

Η Ανζέ είναι κτισμένη πάνω στον ποταμό Μαίν κοντά στη 

συμβολή του με τον Λίγηρα. Πανοραμική επίσκεψη στα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης Ανζέ και στη 

συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα 

περίφημα κάστρα του Λίγηρα, ακολουθώντας μία 

γραφική διαδρομή παράλληλα με τον μεγαλύτερο 

ποταμό της Γαλλίας και με κατεύθυνση την Τουρ. Πρώτος 

μας σταθμός, στα 50 χιλιόμετρα περίπου, θα είναι η 

ιστορική πόλη Σωμύρ, κτισμένη πάνω στον ποταμό 

Λίγηρα, με δράση κατά τον μεσαίωνα, κατά τη Γαλλική 

Επανάσταση, αλλά και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με το 

περίφημο κάστρο της, το δημαρχείο, το θέατρό της και 

τις μεσαιωνικές γέφυρες, είναι μια πόλη-κόσμημα. 

Συνεχίζουμε για την Τουρ, στην καρδιά της κοιλάδας, 

κτισμένη ανάμεσα στους ποταμούς Λίγηρα και Σερ. 

Σύντομη επίσκεψη στην πόλη και αναχώρηση για την 

πόλη Μπλουά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΛΟΥΑ - ΑΜΠΟΥΑΖ - ΣΕΝΟΝΣΩ - ΜΠΛΟΥΑ  

[Εσωτερικές επισκέψεις στα κάστρα Σενονσώ και 

Μπλουά] 

Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στις επισκέψεις 

των κάστρων της κοιλάδας του Λίγηρα. Πρώτος μας 

σταθμός θα είναι το βασιλικό κάστρο της πόλης 

Μπλουά, γνωστό ως «Λεξικό Αρχιτεκτονικής», καθώς οι 

διάφορες πτέρυγές του αποτελούν εξαιρετικά δείγματα 

αρχιτεκτονικής των εποχών που κτίστηκαν (14ο-17ο αι.) 

Μετά την επίσκεψή μας, θα συνεχίσουμε για την 

Αμπουάζ, μια ολοζώντανη πόλη πάνω στον Λίγηρα, 

στην οποία έζησε τα τελευταία του χρόνια ο Λεονάρντο 

ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύμα. Στη 

συνέχεια, θα αναχωρήσουμε με προορισμό το 

ρομαντικό κάστρο Σενονσώ, κτισμένο πάνω στον 

ποταμό Σερ και γνωστό ως «Το Κάστρο των Κυριών», 

καθώς σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, διοικήθηκε, 

κατοικήθηκε, χρησιμοποιήθηκε, επεκτάθηκε και 

διακοσμήθηκε κυρίως από γυναίκες. Επιστροφή αργά το 

απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην πόλη Μπλουά. 

Διανυκτέρευση.                                                                                                                                 

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΛΟΥΑ - ΣΑΜΠΟΡ - ΠΑΡΙΣΙ  

[Οδική διαδρομή, επισκέψεις, συνολικά 195 χλμ] 

Μια σύντομη διαδρομή 16 χιλιομέτρων θα μας φέρει 

σήμερα στο μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό κάστρο της 

κοιλάδας του Λίγηρα, το Σαμπόρ, αποτέλεσμα της 

μεγαλομανίας του βασιλιά Φραγκίσκου Α΄, ο οποίος το 

έκτισε για να χρησιμοποιηθεί ως κυνηγητικό περίπτερο. 

Μετά την επίσκεψή μας, θα συνεχίσουμε για τον τελικό 

μας προορισμό, το Παρίσι. Άφιξη νωρίς το απόγευμα 

και σύντομη πανοραμική ξενάγηση. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και βραδινή βόλτα για να γνωρίσουμε 

καλύτερα την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

[Πρωινό ελεύθερο, πτήση επιστροφής] 

Ημέρα ελεύθερη στο Παρίσι. Απογευματινή μεταφορά 

στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.  

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 08/08 

 

€ 999 

€ 1.179 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.509 
με τους φόρους από 

Κύπρο 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 500 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/09 

 

€ 999 

€ 1.179 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.509 
με τους φόρους από 

Κύπρο 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 500 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIS: 27/10, 21/11 

 

€ 1.099 

€ 1.279 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.609 
με τους φόρους από 

Κύπρο 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 500 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

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

Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην 

Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας 

στην Αθήνα δείτε  την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 



 

 
 

 

 

 

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - 

Αθήνα - Λάρνακα οι ώρες του οποίου και οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη 

στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται 

διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην 

Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

Περιλαμβάνονται 
➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

➢ Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup. & 

4* όσον το δυνατόν πιο κεντρικά, ανάλογα με τις 

συνθήκες και τις ανάγκες του προγράμματος 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

➢ Όλες οι μεταφορές, οι μετακινήσεις και οι ξεναγήσεις, 

όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, με  

➢ πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ταξιδιού  

➢ Ξεναγήσεις από τοπικούς ξεναγούς στα κάστρα 

Σενονσώ και  Μπλουά 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

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 

καθώς και έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κλπ. 
 

Δεν περιλαμβάνονται 
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ 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: 260 € 

➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα 

 

 

Σημείωση: Τα ξενοδοχεία του προγράμματος είναι απλά 

ξενοδοχεία 3*, 4* Γαλλικών προδιαγραφών (αλυσίδα 

Accor, Mercure, Novotel  ή άλλα αντίστοιχα). Γίνεται 

προσπάθεια να είναι κεντρικά, όσο αυτό είναι εφικτό, 

καθότι βασικός σκοπός μας είναι η προσέγγιση της 

επισκέψιμης περιοχής και η διανυκτέρευση κοντά στα 

σημεία ενδιαφέροντος.   

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων 

καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 

συνήθως 
 



 

 
 

 
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 500€.  

 

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, 

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! 


