
 

  

Αναχώρηση: 19.06.2020                        10 

Ημέρες                                                                   

Εκεί όπου ο δρόμος της Βόρειας Νορβηγίας και μαζί της Ευρώπης φτάνει στο τέρμα του και απέναντί 

σου έχεις πια τον βόρειο παγωμένο ωκεανό, ο ήλιος λάμπει όλη τη νύχτα, δείχνοντας τον δρόμο σε 

όσους ταξιδιώτες επιθυμούν να γίνουν συμμέτοχοι στο απόλυτο φυσικό θαύμα!  

 

Βόρεια Σκανδιναβία             



 

 

 

 

 

  Ενα σπάνιας ομορφιάς και ταξιδιωτικής αξίας οδοιπορικό στη 

Βόρεια Σκανδιναβία έρχεται να ξυπνήσει τα καλοκαιρινά μας 

όνειρα... Με το τέλος της άνοιξης οι πάγοι στους δρόμους και 

στα πεδινά περάσματα της Βόρειας Σκανδιναβίας έχουν πλέον 

υποχωρήσει και ο καιρός έχει αρκετά γλυκάνει, δίνοντάς μας 

την ευκαιρία να ξεκινήσουμε την ανεπανάληπτη αυτή διαδρομή 

που στόχο έχει τη «γη του ήλιου του μεσονυχτίου» και τις 

εσχατιές του Βορρά της Ευρώπης. 

Πρώτος σταθμός του οδοιπορικού μας είναι τα Νησιά 

Λοφότεν, τόπος μακρινός για ναυτικούς και έμπνευση για 

ποιητές. Είμαστε ήδη βορειότερα του Αρκτικού Κύκλου, του 

66ου παραλλήλου, όπου και παρατηρείται το φαινόμενο της 

συνεχούς ημέρας. Εναλλαγή τοπίων, άγριοι βράχοι μέσα σε 

ήρεμες θάλασσες, γαλήνια ψαροχώρια με πολύχρωμα 

σπιτάκια στα πόδια χιονισμένων βουνών, ήπιες θερμοκρασίες 

από το Γκολφ Στριμ και το Μεξικό που σαν ευλογία έρχονται και 

αγκαλιάζουν τα νησιά, γλυκαίνοντας την εκεί παραμονή μας. 

Και μετά η «πορεία προς τον Βορρά». Στον δρόμο μας το 

φυσικό λιμάνι του Νάρβικ, το «Παρίσι του Βορρά», το Τρόμσε, η 

Άλτα με τις βραχογραφίες, το Χάμερφεστ που θεωρείται η 

βορειότερη πόλη του κόσμου, και υπέροχες διαδρομές με φέρι. 

Τα βουνά είναι χιονισμένα ακόμα και το καλοκαίρι, κάθε φιόρδ 

και κάθε στροφή στον δρόμο Ε6 είναι μια αποκάλυψη, κάθε 

οροπέδιο μας διηγείται το πέρασμα Λαπώνων, ταράνδων και 

παγετώνων, κάθε ποτάμι φέρνει μαζί του λαϊκούς μύθους και 

σιγοτραγουδά τις μελωδίες του Γκριγκ… Και κάθε πρωί 

κοιτάζουμε τον χάρτη μας και είναι ακόμα μεγαλύτερη η 

προσμονή μέχρι να φτάσουμε στο βορειότερο νησί της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, το Μάγκερεϊ, και μετά στο Βόρειο 

Ακρωτήριο, εκεί όπου πλέον «τελειώνει ο δρόμος». 

Εκεί όπου αντικρίζει κανείς τα απόκρημνα βράχια και τη 

θάλασσα του Μπάρεντς. Η συγκίνηση μπερδεύεται με την 

ικανοποίηση γιατί φτάσαμε τόσο μακριά, τόσο βόρεια. Με 

έκπληκτα μάτια να κοιτούμε τον φωτεινό νυχτερινό ουρανό για 

να κατανοήσουμε την πορεία του μεσονύχτιου ήλιου! Να μην 

ξημερώνει ποτέ, γιατί απλά ποτέ δεν νύχτωσε, πηγαίνοντας, 

θαρρείς, κόντρα σε όλα αυτά που μας έμαθαν οι σταθεροί και 

απαρέγκλιτοι κανόνες της φύσης.Και έπειτα από αυτήν την 

«κορύφωση» του ταξιδιού μας, ο δρόμος μάς φέρνει πιο νότια, 

στη γη των Λαπώνων, μέσα από τα ατελείωτα δάση και τις 

λίμνες της Βόρειας Φινλανδίας, στο Καριγκασνιέμι, το Ίναρι, το 

Ίβαλο, το Ροβανιέμι, εκεί όπου περνάμε από την πολική στην 

εύκρατη ζώνη και θα κοιτάξουμε για τελευταία φορά το βράδυ 

προς τον Βορρά για να δούμε τον ήλιο του μεσονυχτίου. 

Τελευταία μας στάση και σύνοψη του ταξιδιού στις ακτές της 

Βαλτικής και στην πρωτεύουσα Ελσίνκι.Όταν σχεδιάζαμε το 

πρόγραμμα αυτό, είχαμε στο μυαλό μας τους ταξιδιώτες που 

θέλουν να δουν ένα φαινόμενο μοναδικό μαζί με μια φύση 

εξαίρετης ομορφιάς που τόσο γενναιόδωρα η Βόρεια 

Σκανδιναβία προσφέρει. Θέλαμε συγχρόνως να ανεβάσουμε 

ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας πτήσεις και 

όχι πολύωρες διαδρομές με πούλμαν. Επειδή όμως ένα ταξίδι 

είναι πάνω από όλα γνώση, εξερεύνηση και εμπειρία, έχουμε 

επιλέξει σε κάποιες περιοχές να γίνουν μεγαλύτερες οδικές 

διαδρομές, για να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους, την 

πραγματική ζωή και τις λεπτομέρειες του τοπίου. 

 

 

Φανταστείτε μια ημέρα που δεν τελειώνει ποτέ – αυτό 

είναι το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου. Κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, ανάμεσα στα γεωγραφικά 

πλάτη των δύο αρκτικών κύκλων (του βόρειου και του 

νότιου), ο ήλιος είναι ορατός επί 24 συνεχόμενες ώρες.  

Αυτό το φυσικό φαινόμενο οφείλεται στην κλίση του 

κάθετου άξονα της Γης (23ο 26’) σε σχέση με το 

επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο.  

Εκτός από την Ανταρκτική, όπου δεν υπάρχουν οικισμοί 

για να μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες 

προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτό το σπάνιο 

θέαμα, το φαινόμενο είναι ορατό στην Αλάσκα, στον 

Βόρειο Καναδά και στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη 

Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη Ρωσία, τη Φινλανδία, τη 

Σουηδία και τη Νορβηγία. 

Η μεγαλύτερη διάρκεια του φαινομένου παρουσιάζεται 

στους δύο πόλους της Γης, όπου συνήθως κρατάει για 

6 μήνες, ενώ για παράδειγμα στη Φινλανδία διαρκεί 

μόνο 73 ημέρες.  

Dreams come true: Το ταξίδι μας γίνεται στην 

ιδανικότερη εποχή του χρόνου, καθώς σε όλες 

τις πόλεις στις οποίες θα διανυκτερεύσουμε το 

φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου είναι 

ορατό. 

Μπόντο (Bodø) 

04 Ιουνίου - 08 Ιουλίου 

Νησιά Λοφότεν 

28 Μαΐου - 14 Ιουλίου 

Τρόμσο (Tromsø) 

20 Μαΐου - 22 Ιουλίου 

Χάμερφεστ (Hammerfest) 

16 Μαΐου - 27 Ιουλίου 

Βόρειο Ακρωτήριο 

14 Μαΐου - 29 Ιουλίου 

 



  

 

Νορβηγία 

Πρωτεύουσα: Όσλο 

Πληθυσμός: 5,233 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Νορβηγική  

Τοπική ώρα σε σχέση με την Ελλάδα: - 1 ώρα 

Νόμισμα: Νορβηγική Κορόνα 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +47 

 

Φινλανδία 

Πρωτεύουσα: Ελσίνκι 

Πληθυσμός: 5,495 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Φινλανδικά και Σουηδικά  

Τοπική ώρα: ίδια με την Ελλάδα 

Νόμισμα: ευρώ 

Διεθνής κωδικός κλήσης: +358 

 

Επιπλέον γνώσεις  

- «Πιλότος Νάγκελ», ποίημα του Νίκου Καββαδία 

όπου μνημονεύονται τα Νησιά Λοφότεν. 

- Φωτογραφικό λεύκωμα: «Lofoten Islands, Land of 

the Midnight Sun», του φωτογράφου Ρέι Γουάις. 

- «Drone Captures the Haunting Beauty of Northen 

Norway’s Mountains», ντοκιμαντέρ του Νational 

Geographic 

 

• Αεροπορική εταιρεία: Austrian, Lufthansa. 

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Όσλο (1), Μπόντο 

(1), Νησιά Λοφότεν (Λέκνες) (1), Νάρβικ (1), 

Τρόμσο (1), Χάμμερφεστ (1), Χόνινγκσβογκ (1), 

Ροβανιέμι (1), Ελσίνκι (1). 

• Διατροφή: πρωινό καθημερινά. 

• Μετακινήσεις: με πούλμαν και πλοιάρια. 

• Ξενοδοχεία 4*. Στη βόρεια Νορβηγία τα 

καλύτερα διαθέσιμα, λόγω περιορισμένου 

αριθμού καταλυμάτων.  

• Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

• Μεταφορές και ξεναγήσεις. 

• Κλιματιζόμενα λεωφορείο. 

 

 

 

 

✓ Κρουαζιέρα από το Λέκνες για να γνωρίσουμε 

τα Νησιά Λοφότεν. 

✓ Διαμονή στα Νησιά Λοφότεν, από τα οποία 

βλέπουμε τον ήλιο του μεσονυχτίου, ένα 

φαινόμενο που είναι ορατό μόνο από 

ορισμένες περιοχές του πλανήτη! 

✓ Επίσκεψη σε μουσείο για την αρκτική 

εξερεύνηση στην πόλη Τρόμσο. 

✓ Δύο μαγευτικές διαδρομές με φέρι μέσα στα 

φιόρδ, από το Μπρίβεκιαντετ στο Σφένμπι και 

μετά στο Ολνερντάλεν. 

✓ Περιήγηση στο υπαίθριο μουσείο 

βραχογραφιών στην Άλτα. 

✓ Επίσκεψη στο Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότερο 

σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης, για να δούμε 

τον ήλιο να δύει, να φτάνει μέχρι τον ορίζοντα 

στη θάλασσα και στη συνέχεια να ανατέλλει και 

επίσκεψη στο North Cape Hall 

✓ Επίσκεψη στο Μουσείο-πολιτιστικό πάρκο Σάπμι, 

στο Καρασιόκ, με θέμα τους Λάπωνες (Σάμι) 

✓ Επίσκεψη στο μουσείο της Αρκτικής (Arktikum) 

στο Ροβανιέμι  

✓ Επίσκεψη στο χωριό του Αϊ-Βασίλη 

✓ Δυνατότητα εξόρμησης στο «Santa Park», ένα 

φανταστικό θεματικό πάρκο για μικρά και 

μεγάλα παιδιά! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

OS 804 19/06/2020 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 06:40 07:55 

OS 335 19/06/2020 ΒΙΕΝΝΗ – ΟΣΛΟ 10:25 12:40 

LH 2463 28/06/2020 ΕΛΣΙΝΚΙ – ΜΟΝΑΧΟ 15:20 16:50 

LH 1756 28/06/2020 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 



 

  

 

 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Όσλο  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της 

Νορβηγίας, το Όσλο. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε, μεταξύ άλλων, 

το λιμάνι με το επιβλητικό Δημαρχείο, την Όπερα, το 

Εθνικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το υπέροχο κτίριο 

του υπουργείου Εξωτερικών, όπου κατά τη διάρκεια 

της Κατοχής είχε τα γραφεία της η Γκεστάπο, τη 

χιονοδρομική εξέδρα του Χολμενκόλεν, καθώς και το 

μοναδικό παγκοσμίως Πάρκο Φρόγκνερ με τα 

αμφιλεγόμενα έργα του Γουσταύου Βίγκελαντ που 

μόνο στο Όσλο μπορεί να δει κανείς. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Όσλο – Μπόντο  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπόντο, 

την αφετηρία μας, για να γνωρίσουμε τις 

ασυναγώνιστες ομορφιές της Βόρειας Νορβηγίας και 

του Βόρειου Ακρωτηρίου. Άφιξη και πανοραμική 

περιήγηση της πόλης. Το Μπόντο, ή Μπούντε στα 

νορβηγικά, είναι ένα στρατηγικό λιμάνι λίγο πιο βόρεια 

από τον Αρκτικό Κύκλο, το οποίο αναπτύχθηκε χάρη 

στην αλιεία αλλά και στις στρατιωτικές βάσεις μετά τον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι σημείο αναφοράς για 

κάθε ταξίδι στον μακρινό Βορρά και αφετηρία 

εξερεύνησης του νησιωτικού συμπλέγματος Λοφότεν. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Μπόντο – Νησιά Λοφότεν (Μόσκενες – 

Λέκνες) 

Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα επιβιβαστούμε στο 

πλοίο και θα σαλπάρουμε για τα γραφικά Νησιά 

Λοφότεν (Λοφούτεν), γνωστά για τα μικρά 

ψαροχώρια τους με τα χαρακτηριστικά ποικιλόχρωμα 

ξύλινα σπίτια που οι ντόπιοι τα ονομάζουν «rorbuer», 

το μποέμ κλίμα και το τοπίο που συνθέτουν 

απόκρημνοι λόφοι και παραλίες από λευκή άμμο! Τα 

νησιά αυτά αποτελούν αγαπημένο θέμα των 

Νορβηγών ζωγράφων. Η πρώτη μας επαφή με τα 

τόσο γραφικά νησιά γίνεται με την άφιξή μας στο 

λιμάνι του Μόσκενες, από όπου θα αναχωρήσουμε 

οδικώς για το Λένκνες (Leknes), το πιο σπουδαίο 

εμπορικό κέντρο των Λοφότεν, μαζί με την 

πρωτεύουσα Σβόλβερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας και διανυκτέρευση. 



 

4η ημέρα: Λέκνες – Σβόλβερ – Νάρβικ  

Αναχωρούμε για το Σβόλβερ (Svolvaer), την 

πρωτεύουσα των Νησιών Λοφότεν και 

σημαντικότερος «κόμβος» τους χάρη στο λιμάνι του. 

Είναι το διοικητικό κέντρο της περιοχής και έχει την 

ατμόσφαιρα μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης. Από 

το Σβόλβερ, και ανάλογα με το ακτοπλοϊκό μας 

δρομολόγιο, θα γνωρίσουμε τα πιο χαρακτηριστικά 

τοπία του συμπλέγματος, όπως το Ρέινε. Περνώντας 

από νησί σε νησί, από γέφυρες και τούνελ, θα 

εντυπωσιαστούμε από την εκπληκτική υποδομή που 

διαθέτει μια τόσο μακρινή και αραιοκατοικημένη ζώνη. 

Συνεχίζουμε για το Νάρβικ, την πόλη που έπαιξε 

σημαντικό ρόλο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Άφιξη 

και πανοραμική περιήγηση της πόλης. Χαρακτηριστικό 

του Νάρβικ είναι οι τεράστιες εγκαταστάσεις 

μεταφοράς του σιδήρου που έρχεται από τη Σουηδία. 

Άλλωστε η πόλη ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε ως ένα 

ιδανικό φυσικό λιμάνι, στο οποίο θα κατέληγε ο 

σιδηρόδρομος Ούφουτμπαν που έρχεται από τη 

Βόρεια Σουηδία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. Αν ο καιρός το επιτρέπει, το ίδιο βράδυ, 

σας προτείνουμε να πάρετε το τελεφερίκ που βρίσκεται 

στην άκρη της πόλης και θα σας οδηγήσει στα 656 

μέτρα, σε ένα σημείο με καταπληκτική θέα, από όπου 

θα θαυμάσετε τη θέα και τον ήλιο του μεσονυχτίου. Μια 

πρώτη επαφή με το φαινόμενο αυτό.  

 

5η ημέρα: Νάρβικ – Τρόμσο 

Πρωινή αναχώρηση για την αρκτική πρωτεύουσα, το 

Τρόμσο (Τρούμσε στα νορβηγικά), τη μεγαλύτερη πόλη 

της Βόρειας Νορβηγίας, που είναι γνωστό και ως 

«Παρίσι του Βορρά». Το Τρόμσο ήταν η βάση 

εξερευνητών της Αρκτικής κατά τη διάρκεια του 19ου αι. 

Εδώ, Ρώσοι, Βρετανοί, Δανοί και Γερμανοί έκαναν μια 

τελευταία στάση με τα πλοία τους λίγο πριν 

κατευθυνθούν προς τον Αρκτικό Κύκλο για τις 

αποστολές τους. Στην πόλη λειτουργούν μουσεία 

σχετικά με την αρκτική εξερεύνηση, ενώ θα μπορείτε να 

γευθείτε τα προϊόντα της Αρκτικής Θάλασσας σε ένα 

από τα εστιατόρια του γραφικού λιμανιού.  Άφιξη και 

πανοραμική περιήγηση της πόλης. Το Τρόμσο είναι μια 

πόλη χτισμένη σε νησί και για να φτάσουμε εκεί 

διασχίζουμε μια εντυπωσιακή γέφυρα. Απέναντι από το 

κέντρο της και το λιμάνι δεσπόζουν ο μοντέρνος 

καθεδρικός ναός και ένα ακόμα βουνό στο οποίο 

φτάνει κανείς με τελεφερίκ, όπως και στο Νάρβικ. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 

  

 



 

  

6η ημέρα: Τρόμσο – Όλσφιόρντεν – Άλτα – 

Χάμμερφεστ 

Η διαδρομή μας σήμερα είναι η επιτομή ενός ταξιδιού 

στη Νορβηγία, αυτή η συνεχής εναλλαγή τοπίου και 

μεταφορικού μέσου, η διαδοχή χιονισμένων βουνών 

δίπλα στη θάλασσα, τα ψαροχώρια και η ελάχιστη 

ανθρώπινη παρέμβαση. 

Αναχωρούμε από το Τρόμσο με κατεύθυνση προς την 

περιοχή του Ολσφιόρντεν. Από το Μπρίβεκιαντετ θα 

επιβιβαστούμε σε φέρι για το Σφένμπι, μέσα από μια 

μαγευτική διαδρομή στα φιόρδ! Θα συνεχίσουμε 

οδικώς για το Λίνγκεν, μια περιοχή που περιτριγυρίζεται 

από ψηλές κορυφές -τοπικά τις χαρακτηρίζουν 

«Άλπεις»- και που έρχονται σε αντίθεση με το βαθύ 

γαλάζιο της θάλασσας. Από εκεί θα επιβιβαστούμε και 

πάλι σε φέρι και μέσα από ακόμα μία εκπληκτική 

διαδρομή θα φτάσουμε στο όμορφο Ολνερντάλεν, 

απ’ όπου θα συνεχίσουμε οδικώς για την Άλτα. 

Η Άλτα είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις βραχογραφίες 

της, που χρονολογούνται από το 4200 έως το 500 π.Χ. 

και απεικονίζουν διάφορα ζώα, σκηνές από το κυνήγι 

και την καθημερινή ζωή. Θα δούμε το υπαίθριο 

μουσείο βραχογραφιών στην Άλτα, που λόγω της 

σπουδαιότητάς τους έχουν ενταχθεί στον κατάλογο 

των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO.  

Συνεχίζουμε για το Χάμμερφεστ, τη βορειότερη πόλη 

της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: Χάμμερφεστ – Χόνινγκσβογκ (Βόρειο 

Ακρωτήριο) 

Βόλτα στην πόλη και αναχώρηση για το Χόνινγκσβογκ, 

το λιμάνι και την πρωτεύουσα του νησιού Μαγκερέια, 

του νησιού του Βορείου Ακρωτηρίου. Αυτό το 

τελευταίο κομμάτι διαδρομής προς τον Βορρά είναι 

μοναδικό: εκεί το τοπίο είναι ακόμα πιο άγριο, τα μικρά 

φιόρδ διαδέχονται το ένα το άλλο, η προσμονή της 

άφιξης στο «τέρμα του δρόμου» γίνεται όλο και πιο 

έντονη. Αφού διασχίσουμε το οροπέδιο της Φίνμαρκ, 

που είναι ένα απέραντο βοσκοτόπι για τους 

ταράνδους, θα φτάσουμε στο νησί Μαγκερέια, μέσα 

από ένα υποθαλάσσιο τούνελ, ακόμα μία έκπληξη των 

Νορβηγών. Τελευταίος σταθμός μας το Χόνινγκσβογκ, 

ο τελευταίος οικισμός της Νορβηγίας, μια μικρή 

κωμόπολη-λιμάνι που αντικρίζει τον Αρκτικό Ωκεανό. 

Εκεί θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, στην 

περιοχή του Χόνινγκσβογκ.  

Αργότερα, το βράδυ, θα κάνουμε τα τελευταία 30 

χιλιόμετρα. Διασχίζοντας στη συνέχεια ένα τοπίο 

γυμνό, θα φτάσουμε στο Βόρειο Ακρωτήριο, που 

 



 

 

 

  

υψώνεται στα 308 μέτρα από τη θάλασσα του 

Μπάρεντς. Το σημείο αυτό θεωρείται το βορειότερο 

σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης (71010΄21»). Από εδώ 

ο Βόρειος Πόλος απέχει μόνο 1.800 χλμ. Θα δούμε τον 

ήλιο να δύει, να φτάνει μέχρι τον ορίζοντα στη θάλασσα 

και εν συνεχεία να ανατέλλει. Μια σιδερένια υδρόγειος 

εξηγεί το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυχτίου, που 

οφείλεται στον μη κατακόρυφο άξονα της Γης ως προς 

το επίπεδο περιστροφής γύρω από τον Ήλιο.  

Θα έχουμε χρόνο να φωτογραφηθούμε, να 

απολαύσουμε το βορειότερο σημείο της Γης, να 

θαυμάσουμε τον ήλιο του μεσονυχτίου, να 

επισκεφθούμε το North Cape Hall, όπου θα δούμε ένα 

εντυπωσιακό πανοραμικό φιλμ 180° για την περιοχή και 

να αγοράσουμε σουβενίρ. Εδώ, στην… άκρη της Γης, η 

ημέρα είναι ατέλειωτη, το τοπίο υποβλητικό, η θέα 

συναρπαστική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, στην 

περιοχή του Χόνινγκσβογκ, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε. 

 

8η ημέρα: Χόνινγκσβογκ – Κάρασιοκ – Ροβανιέμι  

Θα συνεχίσουμε σήμερα να απολαμβάνουμε το 

μεγαλοπρεπές αρκτικό τοπίο, ενώ, κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής μας, πιθανότατα θα συναντήσουμε και 

ταράνδους. Προορισμός μας το Κάρασιοκ, η πόλη των 

συνόρων της Νορβηγίας με τη Φινλανδία, ένα από τα 

ζωντανά κέντρα της λαπωνικής κουλτούρας. Εκεί θα 

έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο-

πολιτιστικό πάρκο Σάπμι, όπου θα μάθουμε πολλά 

στοιχεία για τους κατοίκους της περιοχής, τους 

Λάπωνες (Σάμι). 

Στη συνέχεια θα περάσουμε τα σύνορα και θα 

εισέλθουμε στη Φινλανδία με τελικό προορισμό μας την 

πρωτεύουσα της φινλανδικής Λαπωνίας και το χωριό 

του Άι-Βασίλη, το Ροβανιέμι. Η τούνδρα που είδαμε στο 

Βόρειο Ακρωτήριο έχει δώσει τη θέση της σιγά σιγά στα 

δάση των κωνοφόρων. Θα περάσουμε από αμέτρητες 

λίμνες, κύριο γνώρισμα της Φινλανδίας. Άφιξη στο 

Ροβανιέμι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, όπου 

και θα διανυκτερεύσουμε. 

 

9η ημέρα: Ροβανιέμι - Μουσείο Arktikum - Χωριό Άι-

Βασίλη - Πτήση για Ελσίνκι 

Το πρωί θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Αρκτικής 

(Arktikum) μέσα από τα εκθέματα του οποίου θα  

γνωρίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο 

ζωής των κατοίκων της Αρκτικής και θα 

παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικό με το Βόρειο 

Σέλας. Μόλις 8 χλμ. βόρεια του Ροβανιέμι θα δούμε το 

σημείο του Αρκτικού Κύκλου, στο οποίο, σύμφωνα με 

την παράδοση, κατοικεί ο Άγιος Βασίλης. Στη συνέχεια 

 



 

 

  

θα αναχωρήσουμε για το πιο όμορφο, το πιο 

φιλόξενο, το πιο μαγικό χωριό του πλανήτη. Το Χωριό 

του Άι-Βασίλη! Εκεί θα μας υποδεχθούν ο 

καλοκάγαθος άγιος και τα αεικίνητα, σκανταλιάρικα 

ξωτικά-βοηθοί του. Μην παραλείψετε να στείλετε 

καρτούλες από το ταχυδρομείο του Άι-Βασίλη, ενώ 

στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να κάνετε τις 

αγορές σας από τα καταστήματα που βρίσκονται εκεί. 

Για όσους επιθυμούν προτείνουμε μια εξόρμηση στο 

«Santa Park», ένα φανταστικό θεματικό πάρκο για 

μικρά και μεγάλα παιδιά! Μια σειρά παιχνιδιών και 

δραστηριοτήτων σάς περιμένουν. Μην παραλείψετε, 

επίσης, να επισκεφθείτε τον φούρνο-ζαχαροπλαστείο 

της κυρίας Άι-Βασίλη... Θα απολαύσετε τα πιο γλυκά 

κουλουράκια του κόσμου.  

Ακολουθεί αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου 

θα πετάξουμε για την «κόρη της Βαλτικής», το Ελσίνκι. 

Άφιξη στο Ελσίνκι μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Ελσίνκι - Πτήση για Αθήνα 

Το πρωί σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της 

Φινλανδίας, πριν από τη μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο. Πτήση για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού. Άφιξη αυθημερόν σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη/ 

Λάρνακα. 

 



 

 

 

  

** 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: 19/06 

1.999 € 2.179 €  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

2.649 €  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 670 € 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο οποίο οφείλεται και η διαφορά στην τιμή.  

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

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

στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της 

κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  

στην Αθήνα και θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις 

προνομιακές τιμές του “StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 

✓ Αεροπορική εταιρεία: Austrian/Lufthansa. 

✓ Διατροφή: πρωινό καθημερινά. 

✓ Μετακινήσεις: με πούλμαν, πλοιάρια και πλοίο. 

✓ Ξενοδοχεία 4*. Στη Βόρεια Νορβηγία τα καλύτερα 

διαθέσιμα λόγω πολύ περιορισμένου αριθμού 

καταλυμάτων. 

✓ Επίσκεψη σε μουσείο για την αρκτική εξερεύνηση στην 

πόλη Τρόμσο. 

✓ Περιήγηση στο υπαίθριο μουσείο βραχογραφιών στην 

Άλτα. 

✓ Επίσκεψη στο Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότερο σημείο 

της ηπειρωτικής Ευρώπης, για να δούμε τον ήλιο να δύει, 

να φτάνει μέχρι τον ορίζοντα στη θάλασσα και στη 

συνέχεια να ανατέλλει και επίσκεψη στο North Cape Hall. 

✓ Επίσκεψη στο Μουσείο-πολιτιστικό πάρκο Σάπμι, στο 

Καρασιόκ, με θέμα τους Λάπωνες (Σάμι). 

✓ Επίσκεψη στο μουσείο της Αρκτικής (Arktikum) στο 

Ροβανιέμι.  

✓ Επίσκεψη στο χωριό του Αϊ-Βασίλη 

✓ Έλληνας αρχηγός με μεγάλη εμπειρία στη χώρα. 

✓ Μεταφορές και ξεναγήσεις. 

✓ Είσοδοι στα μνημεία, μουσεία, πολιτιστικά πάρκα. 

✓ Κλιματιζόμενα λεωφορεία. 

✓ 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 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας κλπ., τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, 

απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω 

ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης 

ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή 

στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές 

δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.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: € 400 

➢ Αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα που δεν 

αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς 

και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 
 

 

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 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 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 τις στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-

παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 



• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

σας. 

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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! 

 


