
 

 

  

 Αναχώρηση: 26.04, 29.05, 12.06, 19.09, 10.10, 24.10, 13.11    

                                                      (επιστροφή το πρωί της 10ης ημέρας)       9 ημέρες 

Ίμβρος – Τένεδος  
 

Ταξίδι μνήμης στις χαμένες πατρίδες 

Ίμβρος, Τένεδος, Ανατολική Θράκη, Δαρδανέλια, 

Τροία, Βιθυνία, Προύσα, Κωνσταντινούπολη 

Μόνο στο Versus:  

Με αεροπορική σύνδεση! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

 

Μία πλήρης εξερεύνηση της 

Βορειοδυτικής Τουρκίας, στη θάλασσα 

του Μαρμαρά και την ανατολική 

Θράκη. 

Απολαύστε το πιο πλήρες πρόγραμμα 

της αγοράς!  

Περιλαμβάνει: 

 Αεροπορική μετάβαση. 

 Πλήρες 9ήμερο πρόγραμμα.  

 2 Διαν/σεις στην Κωνσταντινούπολη την 

ακριβή περίοδο του Πάσχα και όχι νωρίτερα  ή 

αργότερα για την αποφυγή του υψηλού κόστους 

διαμονής/ 

 Λειτουργία Επιταφίου τη Μεγάλη 

Παρασκευή στο Πατριαρχείο. 

 Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο στην 

εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. 

 Διανυκτέρευση στην Ίμβρο 

 Ολοήμερη εκδρομή στην Τένεδο 

 Διαμονή στην Αδριανούπολη 

 Διαμονή στην Προύσα 

 Διαμονή στο Τσανάκαλε 

 Επίσκεψη στη θρυλική Τροία 

 Πολύ καλά ξενοδοχεία 4*, 5* εκτός από την 

Ίμβρο όπου το ξενοδοχείο είναι 3* sup. 

 Σωστά μελετημένο και σχεδιασμένο 

πρόγραμμα για την καλύτερη αξιοποίηση του 

χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των 

επισκέψεων και ξεναγήσεων. 

 
 

ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ 

Ένα ταξίδι στην πρόσφατη σύγχρονη 

ιστορία. Ξεκινώντας από την 

Κωνσταντινούπολη μέσα σε κλίμα 

κατάνυξης, νιώστε έντονη συγκίνηση 

ακούγοντας το "Χριστός Ανέστη" επί 

τουρκικού εδάφους.  Η Ανατολική 

Θράκη, η Ίμβρος και η Τένεδος, "οι 

χαμένες πατρίδες", μας θυμίζουν τη 

μεγάλη Ελλάδα πριν τη Μικρασιατική 

καταστροφή και τη συνθήκη της 

Λωζάνης. Τα Δαρδανέλια, η ιστορική 

Τροία, η Προύσα, η Νίκαια της Βιθυνίας 

είναι περιοχές του οδοιπορικού μας στη 

γειτονική χώρα, που ξυπνούν μνήμες 

τόσο οικίες αλλά συνάμα τόσο 

άγνωστες στον σύγχρονο Έλληνα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

ΤΚ 1846 26/04/2019 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 10:10 11:35 

ΤΚ 1841 05/05/2019 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ 01:00 02:30 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 
 

Ένα οδοιπορικό στην πρόσφατη σύγχρονη ιστορία, ξεκινώντας από την 

Κωνσαντινούπολη, και συνεχίζοντας για περιοχές γεμάτες ιστορικές μνήμες όπως 

η Προύσσα, το Τσανάκαλε (γνωστό ως Δαρδανέλια), την Ίμβρο και την Τένεδο 

και την Ανδριανούπολη. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι στην πρόσφατη σύγχρονη ιστορία. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη μέσα σε 

κλίμα κατάνυξης, νιώστε έντονη συγκίνηση ακούγοντας το "Χριστός Ανέστη" επί τουρκικού 

εδάφους.  Η Ανατολική Θράκη, η Ίμβρος και η Τένεδος, "οι χαμένες πατρίδες", μας θυμίζουν τη 

μεγάλη Ελλάδα πριν τη Μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης. Τα Δαρδανέλια, 

η ιστορική Τροία, η Προύσα, η Νίκαια της Βιθυνίας είναι περιοχές του οδοιπορικού μας στη 

γειτονική χώρα, που ξυπνούν μνήμες τόσο οικίες αλλά συνάμα τόσο άγνωστες στον σύγχρονο 

Έλληνα. 

 

 

 

 Επίσκεψη στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη όπου κάνουμε ξενάγηση στην πόλης 

και παρακολουθούμε και την Ανάσταση 

 Φτάνουμε στην Ανδριανούπολη μέσα από όμορφη γραφική διαδρομή 

 Διανυκτερεύουμε ένα βράδυ στην Ίμβρο 

 Επισκεπτόμαστε το στενό των Δαρδανελίων 

 Κάνουμε μια ημερήσια εκδρομή στο δεύτερο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου,  

την Τένεδο  

πανοραμική άποψη της Βασιλεύουσας… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκαπέντε αιώνες ιστορίας έχουν αφήσει τα ίχνη τους στην Αγιά Σοφιά, το καμάρι της 

Κωνσταντινούπολης, το λαμπρό κτίσμα στις ακτές του Βοσπόρου. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα 

μνημεία του κόσμου, όχι μόνο λόγω της παλαιότητας και της ιστορίας της, αλλά και λόγω του ότι 

αποτελεί ένα πραγματικά αρχιτεκτονικό κατόρθωμα. 

Ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο 

ένας το μεγαλύτερο ιερό του δυτικού Καθολικισμού και ο άλλος της ανατολικής Ορθοδοξίας, 

χτίστηκαν για πρώτη φορά και οι δύο από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον ίδιο τον 

Κωνσταντίνο.  

Το 325, στη θέση όπου άλλοτε υπήρχαν ειδωλολατρικοί ναοί, ο Κωνσταντίνος έχτισε την πρώτη 

βασιλική, που την αφιέρωσε όχι σε κάποια Αγία με το όνομα Σοφία, αλλά στη Θεϊκή Σοφία.  

Το 404 κάηκε στη διάρκεια μιας στάσης, την ξανάχτισε ο Θεοδόσιος Β΄ το 415, αλλά ξανακάηκε 

κατά τη Στάση του Νίκα, το 532, επί του Ιουστινιανού, στον οποίο οφείλεται το σημερινό κτίσμα. Ο 

Ιουστινιανός θέλησε n εκκλησία αυτή να γίνει το θαμαστότερο οικοδόμημα που δημιουργήθηκε 

ποτέ. Έτσι συγκέντρωσε τα πολυτιμότερα υλικά και τα ωραιότερα μάρμαρα απ΄ όλες τις επαρχίες 

της αυτοκρατορίας (Έφεσο, Αθήνα, Ρώμη κλπ.). Τις εργασίες διηύθυναν δύο Έλληνες 

αρχιτέκτονες, ο Ανθέμιος από τις Τράλλεις και ο Ισίδωρος από τη Μιλήτου. Το οικοδόμημα 

ολοκληρώθηκε το 548.  

Μετά από μια θριαμβευτική πορεία στον Ιππόδρομο, ο Ιουστινιανός μπήκε στη βασιλική και 

ανέκραξε: "Δόξα τω Θεώ, τω καταξιώσαντί με τελέσαι το τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε, Σολομών"!  

Ολόκληρη η κατασκευή είχε δημιουργηθεί μέσα σε 6 χρόνια – χρόνος τρομερά σύντομος. Ο ναός 

του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη χρειάστηκε 120 χρόνια για την ανέγερσή του, του Αγίου Παύλου στο 

Λονδίνο 35 χρόνια, η Νοτρ Νταμ στο Παρίσι 72 χρόνια, ο Καθεδρικός του Μιλάνου πάνω από 500 

χρόνια, ο Καθεδρικός της Κολωνίας 615 χρόνια.  

Η πρόσοψη της βασιλικής ήταν προς δυσμάς. Στο αίθριο ο Ιουστινιανός είχε κατασκευάσει μια 

μαρμάρινη δεξαμενή πάνω στην οποία ήταν χαραγμένη η περίφημη καρκινική επιγραφή ΝΙΨΟΝ 

ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, μολονότι έχει απογυμνωθεί από 

το μεγαλόπρεπο διάκοσμό του, εξακολουθεί να προκαλεί μια υπερβατική αίσθηση του φωτός και 

της απεραντοσύνης. Ο πελώριος   τρούλος της, που θεωρείται θαύμα της μηχανικής, μοιάζει να 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  

η δόξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κρέμεται από τον ουρανό. Στις 29 Μαΐου του 1453, το ίδιο βράδυ που αλώθηκε η Πόλη, ο Μωάμεθ 

ο Πορθητής μπήκε στην Αγία Σοφία και διέταξε να μετατρέψουν αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

ορθοδοξίας σε τζαμί. Όλα τα σύμβολα του Χριστιανισμού (εικόνες, μωσαϊκά κλπ.) επικαλύφθηκαν 

με ασβέστη και πάνω τους ζωγραφίστηκαν μουσουλμανικά σχέδια. Επί σχεδόν 500 χρόνια ο ναός 

λειτούργησε ως μουσουλμανικό τέμενος. Το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ τον μετέτρεψε σε 

αρχαιολογική μνημείο. 

Η πρώτη ίδρυση Εκκλησίας στο Βυζάντιο έγινε από 

τον Άγιο Ανδρέα το 36 μ.Χ., γι΄ αυτό και μια από τις 

επισημότερες τελετές που γίνονται στο Πατριαρχείο 

είναι στις 30/11 και τότε ο Πατριάρχης φοράει τα 

πολυτιμότερα άμφιά του.  

Κατά τον 6ο αιώνα ο Πατριάρχης έλαβε τον τίτλο 

"Οικουμενικός" ως προκαθήμενος των Πατριαρχών 

της Ανατολικής Εκκλησίας. Η έδρα που στεγάζεται 

λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία, 

"Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία". Ήταν ο 

ισχυρότερος μετά τη βασιλεία θεσμός της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας, που συνέβαλε στον 

εξελληνισμό του κράτους και στη διατήρηση της 

ενότητας της αυτοκρατορίας.   

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται στην εκκλησία 

του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Σε όλη την ιστορία 

του Βυζαντίου μέχρι την Άλωση, το Πατριαρχείο 

στεγαζόταν αρχικά στη βόρεια πλευρά της Αγίας 

Σοφίας και αργότερα στη νότια. Μετά την Άλωση 

μεταφέρθηκε αρχικά στον Ναό των Αγίων 

Αποστόλων, όπου παρέμεινε μέχρι το 1456, όταν 

έγινε Πατριαρχείο η εκκλησία της Παμμακάριστου. 

Μετά τη μετατροπή της Παμμακάριστου σε τζαμί το 

1587, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στον Ναό της 

Παναγίας των Παλατίων και στον Ναό του Αγίου 

Δημητρίου της Ξυλόπορτας. Το 1599 έγινε η 

μεταφορά του στη σημερινή του θέση στο Φανάρι, 

όπου υπήρχε ένας μικρός ενοριακός Ναός. Την 

"σεβασμίαν όψιν μοναστηρίου" που το χαρακτηρίζει, 

απέκτησε το Πατριαρχείο μετά την επισκευή του 1797. 

Η αριστερή πύλη οδηγούσε στον πατριαρχικό ναό, 

ενώ η δεξιά στον Πατριαρχικό Οίκο. Η μεσαία, στην 

οποία οι Τούρκοι απαγχόνισαν το Πάσχα του 1821 

τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, θα παρέμενε έκτοτε 

Στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 

κλειστή. Ο Ναός δεν είναι καθόλου επιβλητικός. Αριστερά στο χαμηλό κτίριο, γίνεται κάθε 10 χρόνια το Άγιο Μύρο, 

που διοχετεύεται σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου.  

Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 32.000 βιβλία. Η ριζική αναμόρφωσή της ξεκίνησε επί πατριαρχίας 

Δημητρίου το 1991 και ολοκληρώθηκε επί Βαρθολομαίου το 1994. Το ύψος της δωρεάς για την αποκατάσταση 

έφτασε τα 200 εκατομμύρια δρχ. και ήταν συνέχεια της τεράστιας δωρεάς των περίπου 2 δισ. δρχ. που διέθεσε η 

οικογένεια Αγγελοπούλου για την ανασυγκρότηση του Πατριαρχείου. Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη θεωρείται η 

αρχαιότερη της χριστιανοσύνης. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος παράγγειλε στον επίσκοπο 

της Καισάρειας Ευσέβιο, 50 καλλιγραφημένα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, μέρος των οποίων αποτέλεσε τον 

πυρήνα της βιβλιοθήκης.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - 

Κωνσταντινούπολη (Λειτουργία Επιταφίου στο Πατριαρχείο) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας από το 330 μέχρι το 1453 και της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι το 1923, όταν η 

πρωτεύουσα της Τουρκικής Δημοκρατίας μεταφέρθηκε στην 

Άγκυρα. Ωστόσο η Κωνσταντινούπολη παραμένει η 

πλουσιότερη και εντυπωσιακότερη πόλη της, η πρώτη πόλη 

της Τουρκίας από άποψη πληθυσμού, το μεγαλύτερο λιμάνι 

της και το σημαντικότερο οικονομικό της κέντρο. Μια πόλη 

χτισμένη σε 7 λόφους και περικυκλωμένη σε τρεις πλευρές 

από νερό, που τη μαγεία της έχουν συνυφάνει οι θρύλοι, η 

ιστορία και η ποίηση. Μια πόλη που χάρη στη θαυμάσια 

φυσική της τοποθεσία, τη γραφικότητα των παλιών 

συνοικιών της, τις ιστορικές αναμνήσεις, τον πλούτο των 

μνημείων της και τη γοητεία της όσο λίγες πόλεις στον 

κόσμο, κατέχει εξαιρετική θέση στην παγκόσμια ιστορία. Μια 

πόλη με πολλά ονόματα: Νέα Ρώμη, Κωνσταντίνου Πόλις, 

Βασιλίδα των Πόλεων, Βασιλεύουσα… Οι ξένοι τη γνωρίζουν 

μονάχα με το οθωμανικό της όνομα Istanbul, παραφθορά 

και αυτό του ελληνικού εις την Πόλιν. Είναι μια γιγάντια πόλη 

κτισμένη σε μια από τις πιο όμορφες και τις πιο ευνοημένες 

από τη φύση θέσεις. Βρίσκεται στο στόμιο του Βοσπόρου, 

στο σημείο όπου ενώνεται η Ευρώπη με την Ασία και η 

Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο - η μόνη πόλη σ  ́

ολόκληρο τον κόσμο κτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους. 

Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πόλη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την Παναγία 

την Μπαλουκλιώτισσα, τη Μονή της  Χώρας, με τα περίφημα 

ψηφιδωτά που σώζονται στους έσω και έξω νάρθηκες, 

καθώς και την Παναγία των Βλαχερνών, όπου ψάλθηκε για 

πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Μετά το τέλος 

της ξενάγησης μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Πατριαρχείο για να 

παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Επιταφίου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη (Ξενάγηση Πόλης, Ανάσταση 

στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

Αναστάσιμο δείπνο) 

Πρωινή αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση της 

Πόλης, με επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένα από τα 

σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των εποχών. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί του Σουλτάν 

Αχμέτ με τους έξι μιναρέδες του, πιο γνωστό σαν Μπλε Τζαμί, 

από το μπλε χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική 

του διακόσμηση, τον ιστορικό Βυζαντινό Ιππόδρομο ο 

οποίος βρίσκεται μπροστά από το Μπλε Τζαμί και σήμερα 

είναι η πλατεία που ονομάζεται Σουλτάν Αχμέτ με λίγα πλέον 

εντυπωσιακά στοιχεία να θυμίζουν το παρελθόν της. Ο 

Ιππόδρομος, κέντρο της πολιτικής ζωής του Βυζαντίου, με τη 

Κωνσταντινούπολη 
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Γερμανική Κρήνη του αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β  ́- δώρο του 

Κάιζερ στον σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, τον Αιγυπτιακό 

Οβελίσκο (Οβελίσκο του Θεοδοσίου), την Ελικτή στήλη, που 

την έφεραν από το ιερό του Απόλλωνα των Δελφών, όπου 

είχε υψωθεί σε ανάμνηση της νίκης των Ελλήνων κατά των 

Περσών στις Πλαταιές από 31 ελληνικές πόλεις, καθώς και τη 

Στήλη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Θα 

συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στο  Βυζαντινό 

Υδραγωγείο, το οποίο κατασκευάστηκε επί Κωνσταντίνου, 

επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού και επικράτησε να λέγεται 

"Υδραγωγείο του Ιουστινιανού". Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή 

από τις 60 που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Τοπ 

Καπί, το παλάτι των Σουλτάνων από τον 16ο έως και τον 19ο 

αιώνα, με ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και αυλές. 

Σήμερα αποτελεί μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους 

με απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα του Μαρμαρά. Το 

βράδυ θα μεταβούμε στην εκκλησία των Αγίων 

Κωνσταντίνου & Ελένης στην περιοχή του Yedikoule, όπου 

θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αναστάσεως, 

χοροστατούντος του μητροπολίτου Μύρωνος Κ. Κ. 

Χρυσόστομου. Ακολουθεί δείπνο στο “Gar Musichall” με 

ζωντανή μουσική, όπου θα γευθείτε τη μαγειρίτσα και το 

αναστάσιμο μενού που έχουμε επιλέξει. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

3η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Βιζύη - Σαράντα Εκκλησιές - 

Αδριανούπολη 

Με διαδρομή μέσα από εύφορα καλλιεργήσιμα εδάφη της 

δυτικής Τουρκίας - άλλοτε πεδιάδα της ανατολικής Θράκης - 

και περνώντας από την αρχαία ελληνική πόλη Βιζύη (Vize) και 

τις Σαράντα Εκκλησιές (Kirklareli), θα φθάσουμε στην πιο 

σημαντική πόλη της ευρωπαϊκής Τουρκίας, την 

Αδριανούπολη (Edirne), μια πόλη ιδιαίτερα ζωντανή, η 

πλούσια αγορά της οποίας κυριαρχείται από τα χρώματα και 

τα αρώματα της Ανατολής. Μια πόλη που σηματοδοτείται 

από τα μονοπάτια του πολέμου. Χτίστηκε από τον Αδριανό 

το 25 μ.Χ. στη θέση της θρακικής πόλης Ουσκαδάμα. Είδε να 

περνούν στρατιές προς την Ανατολή ή την Ευρώπη, που 

κατέστρεφαν όσα πλούτη είχαν συσσωρεύσει το εμπόριο και 

η κατασκευή όπλων, αφού εδώ κατέληγαν οι δρόμοι από τα 

παράλια του Αιγαίου, της Προποντίδας και του Εύξεινου 

Πόντου και από εδώ περνούσαν οι δρόμοι από την κεντρική 

Ευρώπη προς την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, έμεινε στην 

ιστορία ως σπουδαίο συγκοινωνιακό, εμπορικό και 

στρατιωτικό κέντρο. Οι μάχες που έγιναν εκεί και οι λεηλασίες 

που ακολούθησαν είναι πολλές. Το 1361 την καταλαμβάνουν 

οι Οθωμανοί και την κάνουν πρωτεύουσά τους. Την 

κοσμούν με μνημεία, όπως λουτρά, ανάκτορα, ιδρύματα και 

άλλα που κτίστηκαν με το υλικό των γκρεμισμένων ρωμαϊκών 

και βυζαντινών κτηρίων. Παρέμεινε καταρχάς ελληνικό 

κέντρο, κατόπιν εκτουρκίζεται και έκτοτε χαρακτηρίστηκε ως ο 

ιδανικός τόπος συγκέντρωσης των τούρκικων 

στρατευμάτων πριν από κάθε εκστρατεία. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

Κατάνυξη στην 

Κωνσταντινούπολη 

Γέφυρα στην Αδριανούπολη πάνω 

από τον ποταμό Έβρο 



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η ημέρα: Αδριανούπολη – Ιμβρος 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα 

θαυμάσουμε το κύριο αξιοθέατο της πόλης, το τζαμί του 

σουλτάνου Σελίμ Β΄, το οποίο ανοικοδομεί το 1794 για να 

δοξάσει την ανακατάληψη της Τύνιδας. Ένα πραγματικό 

κομψοτέχνημα και το αρτιότερο δημιούργημα του 

αρχιτέκτονα Σινάν. Θα δούμε επίσης μεταξύ άλλων το 

αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης, το  

Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου 

αιώνα που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Έσκι Τζαμί 

του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Μουσείο 

Υγείας, το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ κ.α. Στη συνέχεια 

και ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή στο τοπίο της 

Θράκης, θα φθάσουμε στην ακτή, από όπου θα 

επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Ίμβρο (Gökçeada), το ένα 

από τα δύο νησιά του Αιγαίου που ανήκουν στους 

Τούρκους, το οποίο κατοικείται από τα βάθη των αιώνων. 

Μέχρι τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα κατοικούνταν από προ-

Έλληνες. Το όνομά της το πήρε από τον Καρικό θεό Ίμβραμο. 

Σε αυτή τη νευραλγικής σημασίας γωνιά του Αιγαίου 

ανάμεσα στην Τένεδο και την Ίμβρο, είχε τους στάβλους των 

αλόγων του ο Ποσειδώνας. Αλλά και η Θέτιδα, η μητέρα του 

ηρωικού Αχιλλέα, είχε τα παλάτια της στον βυθό, ανάμεσα 

στην Ίμβρο και τη Σαμοθράκη. Το 480 π.Χ. αποικίζεται από 

τους Αθηναίους και στους αιώνες που ακολουθούν η 

ιστορία της συνδέθηκε με αυτή των Αθηνών και της Ελλάδας. 

Η Ίμβρος καλύπτεται από χαμηλά βουνά και μικρές κοιλάδες 

με άφθονα τρεχούμενα νερά, λιτούς οικισμούς με 

διάσπαρτους βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, 

φούρνους κλπ., ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μιας 

αυτοσυντηρούμενης οικιακής οικονομίας, χωρίς να 

προκαλούν τους αλλεπάλληλους κατά τη μακραίωνη 

ιστορία της κατακτητές. Τα σπίτια, κατασκευασμένα από 

πέτρα, λάσπη, ξύλο και κεραμίδι, έχουν σοφά αξιοποιήσει τη 

γεωμορφολογία τους εδάφους, αναδεικνύοντας λειτουργικά 

στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 

βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι δρόμοι λιθόστρωτοι 

(καλντερίμια) οδηγούν στα παραδοσιακά σημεία αναφοράς 

και κέντρα επικοινωνίας, όπως η εκκλησία, το σχολείο, οι 

απλές βρύσες, οι βρύσες-πλυσταριά με τις πέτρινες γούρνες 

και το τζάκι για το ζέσταμα του νερού, η πλατεία με τα 

καφενεία και τα μαγαζιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.   

 

5η Ημέρα: Ιμβρος - Τσανάκαλε (Δαρδανέλια) 

Η γνωριμία μας με το νησί θα μας περάσει από εύφορες 

φροντισμένες περιοχές με ελαιώνες, σιτοβολώνες και 

φιστικιές και ανάμεσά τους ένα άλλο χαρακτηριστικό του 

νησιού, τα περίφημα ντάμια, οι βοηθητικές εξοχικές 

μονώροφες ή διώροφες κατοικίες που κάθε οικογένεια 

συντηρεί στις διάφορες εξοχές του νησιού. Θα επισκεφθούμε 

τα 6 εναπομείναντα Ελληνικά χωριά, την Παναγιά (Çınarlı), 

τόπο καταγωγής του σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχη με 

την όμορφη Μητρόπολή της, το Κάστρο (Kaleköy) με το 

βυζαντινό του φρούριο, το Γλυκί (Bademli), τα Αγρίδια 

(Tepeköy), τους Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli) και το 

Σχοινούδι (Dereköy), το άλλοτε μεγαλύτερο χωριό της Ίμβρου 

Αδριανούπολη 

Καλέκιοι, Ίμβρος 

Ίμβρος 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και από τα μεγαλύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου 

σήμερα  κατοικούν λίγοι και ακόμη λιγότεροι Έλληνες.  Οι 

λιγοστοί πλέον Έλληνες κάτοικοι των νησιών πασχίζουν να 

κρατήσουν την ελληνικότητά τους. Με πλοίο επιστρέφουμε 

στην ασιατική ακτή, στα Δαρδανέλια ή αλλιώς Τσανάκαλε. 

Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

6η ημέρα: Τσανάκαλε - Τροία - Τσανάκαλε 

Το στενό που χαράζει ως τομή ανάμεσα στις δύο ηπείρους 

είναι ένα από τα ιστορικά περάσματα του κόσμου. Από εδώ 

θα περάσει ο Φρίξος και η Έλλη, η οποία έπεσε σε αυτό εξ ου 

και το όνομα Ελλήσποντος. Θα το πούμε και Δαρδανέλια, 

επειδή εκεί κοντά υπήρχε μια αρχαία πόλη που είχε κτίσει ο 

Δάρδανος στην ασιατική πλευρά του πορθμού. Σήμερα 

ονομάζεται Τσανάκαλε, από το Τσανάκ Καλεσί, δηλαδή 

"φρούριο των τσανακιών" – πύλινες γαβάθες που 

παράγονται εδώ από το 1740. Είναι ένας ευρύτερος 

γεωγραφικός χώρος που από την πρώιμη αρχαιότητα 

υπήρξε σημαντικός, επειδή ένωνε ως φυσική διάβαση την μια 

ήπειρο με την άλλη, αλλά και ως θαλάσσια λεωφόρος, που 

συνέδεε τους λαούς του Αιγαίου με τους λαούς του Εύξεινου 

Πόντου και της Μικράς Ασίας. Ως στενό έχει παίξει 

στρατηγικό ρόλο στην ιστορία για μακρό χρονικό διάστημα. 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την 

πολυθρύλητη Τροία, που πριν ακόμα και από το 2300 π.Χ. 

λόγω της στρατηγικής της θέσης, πρέπει να ζούσε 

ελέγχοντας τα Στενά και να πλούτιζε από το εμπόριο του 

ορείχαλκου. Και τι δεν μας ιστόρισε ο Όμηρος για αυτήν. 

Μετά την ξενάγησή μας στην Τροία θα επιστρέψουμε στα 

Δαρδανέλια και θα περιηγηθούμε στην πόλη, η μακραίωνη 

και πολυτάραχη ιστορία της οποίας ζωντανεύει στο Ναυτικό 

Μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο ή το Κάστρο. 

Διανυκτέρευση.  

 

7η ημέρα: Τσανάκαλε - Τένεδος - Τσανάκαλε  

Το πλοίο θα μας φέρει σήμερα στην Τένεδο (Bozcaada), το 

2ο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου που ανήκει στους 

Τούρκους και που χωρίζεται από τις ακτές της Τουρκίας με 

ένα στενό ανοίγματος 3 ναυτικών μιλίων. Η σημαντική θέση 

που κατέχει η Τένεδος, οφείλεται αναμφίβολα στην σπουδαία 

στρατηγικής σημασίας θέση της, ανάμεσα στη Λήμνο και τα 

Μικρασιατικά παράλια, απέναντι από τα στενά των 

Δαρδανελίων, γι  ́αυτό και αποτελούσε το μήλον της έριδος 

από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Έτσι, γίνεται μάρτυρας 

διαφόρων ιστορικών γεγονότων από την αρχαιότητα μέχρι 

τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ονομάστηκε 

Τένεδος προς τιμήν του βασιλιά Τέννη. Από την αρχαιότητα 

μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, η ελληνική κοινότητα 

μεγαλουργούσε. Αποικήθηκε από τους Αιολείς, κατακτήθηκε 

από τους Πέρσες, έγινε ενεργό μέλος της Αθηναϊκής 

Συμμαχίας, προσαρτήθηκε στο βασίλειο Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, 

παραχωρήθηκε στους Βυζαντινούς. Κατακτήθηκε από τους 

Βενετούς, τους Γενουάτες και τους Τούρκους. Το 1912 

απελευθερώθηκε από τους Έλληνες, αλλά μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή προσαρτήθηκε μαζί με την Ίμβρο 

Τροία, Τσανάκαλε 

Τσανάκαλε 

Τένεδος 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην Τουρκία. Μπορεί τώρα πια να ζουν ελάχιστοι Έλληνες 

και τα παλιά ελληνικά αρχοντικά να κατοικούνται από 

Τούρκους, η παλιά όμως ελληνική συνοικία εξακολουθεί να 

αποτελεί το στολίδι του νησιού και τον κυριότερο πόλο έλξης 

των επισκεπτών. Ολόκληρη η ενδοχώρα του εύφορου 

νησιού μοιάζει με έναν τεράστιο αμπελώνα που εδώ και 

πολλούς αιώνες παράγει εξαίσια σταφύλια και εξαιρετικής 

ποιότητας κρασί. Πολλοί ξένοι περιηγητές και οινογνώστες το 

έχουν υμνήσει. Περίφημη είναι ακόμη για τα κεραμικά της. Το 

λιμάνι και η χώρα με το κάστρο και τις δύο γειτονιές, ελληνική 

και τουρκική, είναι ο μοναδικός οικισμός του νησιού. Αργά το 

απόγευμα επιστροφή με το πλοίο στο Τσανάκαλε. 

Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Τσανάκαλε - Αρτάκη - Κύζικος - Τρίγλεια - 

Μουδανιά - Προύσα 

Πρωινή αναχώρηση για την Προύσα. Η διαδρομή μας περνά 

από μονοπάτια που οδηγούν όλο και πιο βαθειά σε περιοχές 

με γοητευτικά ονόματα, που από μόνα τους σηματοδοτούν 

κομμάτια της ιστορίας μας. Η Αρτάκη (Erdek) ήταν μία από 

τις αρχαίες ελληνικές αποικίες των Μιλησίων του 7ου - 8ου 

αιώνα π.Χ. στις ακτές της Προποντίδας, στη Βιθυνία. H 

Κύζικος (Kyzikos), άλλη μια αποικία των Μιλησίων στην 

περιοχή, οφείλει το όνομά της στον Κύζικο που βοήθησε στην 

επιτυχία της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Η πόλη αυτή είχε 

αναδειχθεί μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις της 

Μικράς Ασίας. Η Τρίγλεια (Tirilye) στον ιστορικό χώρο 

της Βιθυνίας, με 2.500 κατοίκους σήμερα, θυμίζει το έντονο 

ελληνικό παρελθόν της είτε με τα ερείπια βυζαντινών 

εκκλησιών είτε με τα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα 

κτήριά της. Τα Μουδανιά (Mudanya), που θεωρούνται πλέον 

επίνειο της Προύσας, είναι κτισμένα στη θέση της αρχαίας 

Μυρλείας, αποικία της Κολοφώνας.  Η Προύσα, όμως είναι 

από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Ανατολής, με πάρα πολύ 

πράσινο, κήπους και περιβόλια που εκτείνονται στους 

πρόποδες του αρχαίου Ολύμπου της Μυσίας. Ωραία 

μνημεία όπως τζαμιά, τύμβοι, γραφικά κεραμοσκεπή σπίτια, 

ελικωτά δρομάκια με μικρές κρήνες, ίχνη ενός ένδοξου 

παρελθόντος που μας θυμίζουν μια ακόμη περιπέτεια της 

ιστορίας της Μικράς Ασίας. Ιδρύθηκε μάλλον από τον 

βασιλιά της Βιθυνίας Προυσία, στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. 

Έρχεται κάτω από τους Ρωμαίους τον 2ο μ.Χ αιώνα, είναι από 

τις πρώτες πόλεις που δέχονται το κήρυγμα του Ευαγγελίου 

και γίνεται από τα σπουδαιότερα χριστιανικά κέντρα της 

ανατολής. Ο Ιουστινιανός την κάνει κέντρο εκτροφής 

μεταξοσκωλήκων τον 6ο αιώνα, με συνέπεια να αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα κατά τη βυζαντινή εποχή και να ενταχθεί στο 

σύμπλεγμα των Δρόμων του Μεταξιού. Η ηρεμία της θα λήξει 

το 1075, όταν την καταλαμβάνουν οι Σελτζούκοι. Το 1204, 

όταν οι Σταυροφόροι κυριεύουν την Κωνσταντινούπολη, η 

αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου μεταφέρεται εδώ. Το 

1326, μετά από 20χρονη πολιορκία, την καταλαμβάνουν οι 

Οθωμανοί και την καθιστούν την πρώτη τους πρωτεύουσα. 

Αυτής της ένδοξης ιστορίας το παρελθόν θα το 

ανιχνεύσουμε στην ξενάγησή μας γνωρίζοντας υπέροχα 

μνημεία, όπως το Γεσίλ Καμιλί - το Πράσινο Τζαμί - τα λουτρά 

Τένεδος 

Μουδανιά 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του Ιουστινιανού, υπέροχες γειτονιές, το γραφικό παζάρι, 

χάνια, μαυσωλεία, υπολείμματα τειχών και ερειπωμένων 

πύργων. Σήμερα είναι μια σύγχρονη μεγαλούπολη, 

σημαντικό βιομηχανικό και  οικονομικό κέντρο, διαθέτει 

σπουδαίο πανεπιστήμιο, ενώ είναι γνωστή για τα μεταξωτά 

και την κουζίνα της. Γνωστό σε όλους μας είναι το "Ισκεντέρ 

Κεμπάπ", δηλαδή ο γύρος φτιαγμένος από κρέας αρνιού. 

Διάσημα τέκνα της ο Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης. Για 

τον λόγο αυτό το μνημείο τους βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

9η  ημέρα: Προύσα - Κίος - Νίκαια - Κωνσταντινούπολη – 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα.  

Αποχαιρετώντας τη γενέτειρα του αρχαιολόγου Μανόλη 

Ανδρόνικου αλλά και του σκηνοθέτη Καρόλου Κουν και πριν 

επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη, θα επισκεφθούμε 

την Κίο (Gemlik), ακόμη μια αποικία των Μιλησίων που 

χτίστηκε στις ακτές της Βιθυνίας, στον κόλπο της 

Προποντίδας. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε σπουδαίο 

εμπορικό κέντρο και έμεινε γνωστή για την εξαιρετική 

δημοκρατική οργάνωσή της. Ο Αριστοτέλης, 

περιγράφοντας την κοινωνική και οικονομική οργάνωση της 

πόλης, εκθειάζει το άρτιο φορολογικό της σύστημα. 

Επόμενος σταθμός μας η Νίκαια (Iznik) της Βιθυνίας, πόλη 

που σύμφωνα με την παράδοση ίδρυσε ο Διόνυσος προς 

τιμήν της νύμφης Νίκαιας κατά την επιστροφή του από την 

Ινδική εκστρατεία. Παρ’ όλη τη μακραίωνη ιστορία της, έμεινε 

γνωστή διότι εδώ συνήλθαν η πρώτη και η έβδομη 

Οικουμενικές Σύνοδοι. Κατά τον 11ο αιώνα καταλήφθηκε 

από τους Σελτζούκους Τούρκους, ανακαταλήφθηκε από 

τους Σταυροφόρους της Α΄ Σταυροφορίας και παραδόθηκε 

στον αυτοκράτορα Αλέξιο Α Κομνηνό. Αργότερα, μετά την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους 

Σταυροφόρους, έγινε πρωτεύουσα της ελληνικής 

αυτοκρατορίας της Νικαίας. Την ίδια περίοδο μεταφέρθηκε 

στη Νίκαια και η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά 

την κατάληψή της από τους Οθωμανούς το 1331, το όνομά 

της άλλαξε από Νίκαια σε Ιζνίκ (εις την Νίκαιαν) ενώ άρχισε 

σταδιακά να παρακμάζει. Μετά την περιήγησή μας στην 

πόλη κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο της 

Κωνσταντινούπολης 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. 

 

Προύσα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 26/04, 29/05, 12/06, 19/09, 10/10, 24/10, 13/11  

€ 599 τιμή κατόπιν 

ζητήσης  
με πτήση της ΤΚ 

Θεσ/νίκη-Κων/πολη 

€ 1.039 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 300 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
Με πτήση από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.  

**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. 

 Ξενοδοχεία 4*, 5* (στην Ίμβρο 3* sup. λόγω 

περιορισμένων επιλογών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο 

δυνατόν). 

 Ημιδιατροφή.  

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στο πρόγραμμά μας. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός. 

 Τοπικός ξεναγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

Versus Travel.  

 

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). 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών 

και έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα 

κρατήσεων), 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.).  

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 

που πληρώνονται τοπικά (περίπου €80). 

 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: € 240. 

 



 

 
 

 
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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

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

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


