
 

  

Με ειδικές επισκέψεις που έχουμε ανακαλύψει μετά από μεγάλη 

επιτόπια έρευνα και που μόνο στο Versus θα βρείτε. 

  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 26.06, 21.07, 29.07, 05.08, 11.08, 19.08         8 ημέρες 

Η πλήρης Ιρλανδία του Versus 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

✓ Το πληρέστερο πρόγραμμα 

περιήγησης της Ιρλανδίας στην 

Ελληνική αγορά, με το 

ανεξάρτητο κράτος της 

Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, 

καθώς και τη Βόρεια Ιρλανδία, 

που ανήκει στο Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

 

✓ Με αρκετό χρόνο στο Δουβλίνο 

για να το γνωρίσουμε και να το 

χαρούμε, όπως του αξίζει!  

 

Η Ιρλανδία, η Χώρα των Κελτών, είναι 

ένα μικρό νησί με μεγάλη γοητεία, που 

αναγκάζει τον επισκέπτη να μιλήσει 

στον υπερθετικό βαθμό, έστω και αν 

είναι μια από τις μικρότερες χώρες στην 

Ευρώπη: θα ακούσετε σίγουρα ότι η 

Ιρλανδία είναι η πιο πράσινη χώρα που 

μπορεί να δει κανείς, έχει τους πιο 

φιλόξενους και φιλικούς ανθρώπους 

που μπορεί να συναντήσει κανείς και 

έχει τις περισσότερες παμπ με την πιο 

ωραία μπύρα που μπορεί να πιει 

κανείς. 

Ωστόσο τα θέλγητρα της Ιρλανδίας 

είναι πολύ περισσότερα και 

διαφορετικά από το δεδομένο και 

ορατό πράσινό της. Είναι μια χώρα με 

τεράστια ιστορία, με προϊστορικά 

μνημεία, αλλά και πολύ έντονη πολιτική 

και κοινωνική δράση, μια χώρα με 

πατριώτες και μνημεία αφιερωμένα σ΄ 

αυτούς παντού, αλλά και με μια πολύ 

δυναμική και γοητευτική πρωτεύουσα, 

το Δουβλίνο. 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ VERSUS 

Ένα ειδικό πρόγραμμα περιήγησης, που έχουμε 

διαμορφώσει ύστερα από μεγάλη επιτόπια έρευνα 

και στο οποίο έχουμε περιλάβει ειδικές επισκέψεις για 

να γνωρίσουμε την ιρλανδέζικη κουλτούρα, την 

ιστορία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Ένα 

πρόγραμμα που θα σας συναρπάσει για την 

πληρότητά του, αλλά και για την διείσδυσή του στην 

Ιρλανδία.  

Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι το 

πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στο Δουβλίνο και 

στην εκεί παραμονή του. Αφιερώνουμε, λόγω 

πτήσεων, 2 ημέρες και 2 νύχτες για να απολαύσουμε 

και την υπέροχη νυκτερινή της ζωή  

Πολλές από τις ειδικές επισκέψεις αναφέρονται στο 

πρόγραμμα και άλλες όχι, σας τις φυλάμε σαν 

έκπληξη!  

Το ταξίδι μας περιλαμβάνει:  

➢ Τέλειες πτήσεις με KLM που λόγω της 

γεωγραφικής θέσης του Άμστερνταμ και της 

Ιρλανδίας πραγματοποιούν μία ευθεία από την 

Αθήνα φτάνοντας στην Ιρλανδία στις 10:25 το πρωί 

ώστε να έχετε όλο τον χρόνο κερδισμένο στο ταξίδι.  

➢ Το ανεξάρτητο κράτος της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας, καθώς και τη Βόρεια Ιρλανδία, που ανήκει 

στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

➢ 2 διανυκτερεύσεις στο Δουβλίνο για να έχετε και 

ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε την Ιρλανδική 

πρωτεύουσα   

➢ Ημιδιατροφή εκτός από το Δουβλίνο που έχουμε 

πρωινό. 

➢ Πλήρη γύρο της Ιρλανδίας και όχι επισκέψεις 

μόνο σε ένα τμήμα του νησιού 

➢ Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

 

Το σημαντικότερο,  

οι αναχωρήσεις του Versus πραγματοποιούνται! 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξίδι Versus με εκατοντάδες ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Ταξίδι σε έναν τόπο γεμάτο αρχαίους 

μύθους και θρύλους, καταπληκτικά τοπία, κέλτικη φύση και φιλόξενους κατοίκους. Σχεδιάσαμε ένα 

πρόγραμμα έτσι όπως της αξίζει: έναν πραγματικό γύρο της Ιρλανδίας, ενάντια στην επιδερμική 

αντιμετώπιση των προγραμμάτων της αγοράς. Ταξίδι για όλα τα γούστα, για άγριας ομορφιάς 

χερσονήσους στα νοτιοδυτικά του νησιού, για μελαγχολικά, βραχώδη τοπία, λίμνες και γραφικές 

πόλεις στη δυτική ακτή, ιστορία, αρχιτεκτονική και πολιτισμό στο "ζωντανό" Δουβλίνο, όμορφες 

ακτές, κάστρα, περίτεχνους κήπους και γαλήνια γοητεία των λιμνών στο νότιο κομμάτι. Όπου όμως 

και να πάτε, θα βρείτε αμέτρητες pubs με παραδοσιακή ιρλανδική μουσική. Όλα τα παραπάνω 

μπορείτε να τα ζήσετε με αυτόν εμπεριστατωμένο γύρο του νησιού και όχι με ημερήσιες εκδρομές. 

Δεν είναι τυχαίο που είναι το μόνο πρόγραμμα με διαμονή ακόμα και στο εκπληκτικό, ιστορικό και 

ζωντανό Μπέλφαστ! 

➢ Επισκεφθείτε την πολυτάραχη πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ, μια 

πραγματικά πόλη-έκπληξη 

➢ Ανακαλύψτε την «Ακτή των Γιγάντων», να σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο με 40.000 κίονες 

από βασάλτη εξαγωνικού ως επί το πλείστο σχήματος.  

➢ Περπατήστε στα άθικτα μέχρι σήμερα τείχη της ιστορικής πόλης Ντέρυ, της μόνης 

περιτειχισμένης πόλης της Ιρλανδίας.  

➢ Θαυμάστε τους φοβερούς βράχους του Μόχερ που ελίσσονται μέσα στην άγρια 

θάλασσα. 

➢ Περιηγηθείτε στο περίφημο "Δαχτυλίδι του Κέρυ", την πιο διάσημη πανοραμική διαδρομή 

της Ιρλανδίας.  

➢ Γνωρίστε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο, 

και πιέστε μια μπύρα Guinness σε κάποια από τις 1.000 παμπ της πόλης. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 26/06/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 26/06/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 03/07/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 03/07/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 21/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 21/07/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 28/07/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 28/07/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 29/07/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 29/07/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 05/08/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 05/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 05/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 05/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 12/08/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 12/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 11/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 11/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 18/08/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 18/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

KL 1572 19/08/2021 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 945 19/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΔΟΥΒΛΙΝΟ  09:45 10:25 

KL 938 26/08/2021 ΔΟΥΒΛΙΝΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 20:00 

KL 1581 26/08/2021 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20:55 01:10 (+1) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Δουβλίνο: Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ 

Αν έχετε διαβάσει Τζέιμς Τζόις, θα έχετε πάρει μια πρώτη γεύση για το Δουβλίνο. Αν όχι, 

αφήστε τις αισθήσεις σας να σας ταξιδέψουν σε μια πόλη που δύσκολα θα ξεχάσετε...  

Η γραφική πρωτεύουσα της Ιρλανδίας μετρά πάνω από χίλια χρόνια Ιστορίας, με ένα μέρος 

της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς να βρίσκεται αποτυπωμένο στους δρόμους 

της: κτίσματα γεωργιανής και βικτοριανής αρχιτεκτονικής, καλοδιατηρημένα ιρλανδέζικα 

σπίτια με χρωματιστές πόρτες και παράθυρα που σπάνε τη μονοτονία του συνήθως 

γκρίζου ουρανού, κάστρα και επιβλητικοί καθεδρικοί ξεπροβάλλουν στις όχθες του ποταμού 

Λίφεϊ, που διαπερνά την πόλη.  

Το Δουβλίνο διαθέτει σπουδαία παράδοση στο χώρο των γραμμάτων, ως γενέτειρα 

σπουδαίων λογοτεχνών όπως οι Τζέιμς Τζόις, Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς, Τζορτζ Μπέρναρντ Σο 

και Σάμιουελ Μπέκετ.  

Αν και μεγάλο σε ηλικία, είναι πολύ νέο στην... ψυχή. Με το μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων 

του να είναι κάτω των 30 ετών, είναι φυσικό να ανθεί εκεί η νυχτερινή ζωή. 

Η πιο δημοφιλής περιοχή, με δεκάδες ζωηρές παμπ και εστιατόρια, είναι η Temple Bar, μια 

καλοδιατηρημένη μεσαιωνική συνοικία με λιθόστρωτα σοκάκια και σημαντικά πολιτιστικά 

κέντρα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREE DERRY, Η ταραγμένη ιστορία μιας πόλης 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μια λαϊκή εξέγερση ξέσπασε σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι κάτοικοι 

έδιωξαν την τοπική αστυνομία και τις αρχές της πόλης και ανέλαβαν οι ίδιοι τη διοίκηση της πόλης. Η πόλη ήταν 

το Ντέρυ: για 3 ολόκληρα χρόνια, ένα μεγάλο μέρος της πόλης ήταν γνωστό ως «Ελεύθερο Ντέρυ» (Free 

Derry), μια περιοχή που για το διάστημα αυτό δεν αποτελούσε πλέον μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, μια «no 

go» περιοχή, όπου ούτε ο ίδιος ο βρετανικός στρατός δεν μπορούσε να εισέλθει.   

Η λαϊκή αυτή εξέγερση ξεκίνησε από τη συνοικία Bogside, κάτω ακριβώς από τα τείχη της πόλης, και αφορμή 

ήταν οι επί μακρά σειρά ετών διακρίσεις εις βάρος των καθολικών κατοίκων της πόλης. Ολόκληρη η Ιρλανδία 

άλλωστε είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία καθολική, εκτός από τις περιοχές όπου μέσα στους αιώνες 

εγκαταστάθηκαν Βρετανοί άποικοι, από την Αγγλία και τη Σκωτία.  

Η Ιρλανδία υπήρξε η πρώτη αποικία της Βρετανίας. Στις αρχές του 20ου αι. ωστόσο η κεντρική και νότια Ιρλανδία 

απέκτησαν την ανεξαρτησία τους (έπειτα από πολλούς και αιματηρούς αγώνες). Η απάντηση της Βρετανίας 

ήταν να χωρίσει το ιρλανδικό έθνος και να κρατήσει τον Βορρά υπό τη δικαιοδοσία της. Στον Βορρά, οι 

προτεστάντες απόγονοι των Βρετανών εποίκων θεωρούσαν τους εαυτούς τους αμιγώς Βρετανούς, ενώ οι 

αυτόχθονες Ιρλανδοί, καθολικοί το θρήσκευμα, απέρριψαν τον διαχωρισμό πιστεύοντας σε μια ενωμένη 

Ιρλανδία.  

Για να εξασφαλίσουν πως ο Βορράς θα παρέμενε για πάντα βρετανικός, το κράτος της Βόρειας Ιρλανδίας (με 

πρωτεύουσα το Μπέλφαστ) σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατήσει τους αυτόχθονες καθολικούς 

μακριά από την τοπική εξουσία: και πουθενά δεν ήταν αυτό το γεγονός πιο ξεκάθαρο, από ό,τι στο Ντέρυ. Η 

πρακτική ήταν απλή: ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων στην πόλη ήταν σχεδιασμένος με τρόπο ώστε 

μεγάλες πληθυσμιακά κοινότητες καθολικών να εκλέγουν ένα μικρό αριθμό αντιπροσώπων, ενώ πολύ 

μικρότερες κοινότητες προτεσταντών είχαν τη δυνατότητα να εκλέγουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 

αντιπροσώπων. Η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία, η επίδραση στο Ντέρυ 

ωστόσο ήταν καθοριστική, καθώς η πόλη ήταν ξεκάθαρα καθολική, με μια πολύ μικρή μειονότητα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προτεσταντών. Πέρα από αυτό, οι καθολικοί του Ντέρυ αποκλείονταν από την αγορά εργασίας 

αντιμετωπίζοντας τεράστιο πρόβλημα ανεργίας. Η κατάσταση αυτή διήρκεσε αρκετές δεκαετίες (από το 1921 

έως τις αρχές του ’70), δημιουργώντας μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια στην καθολική πλειοψηφία του Ντέρυ, 

που άρχισε να εκφράζεται με συνεχείς διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες (civil rights movement) στους δρόμους 

της πόλης, με επίκεντρο την συνοικία Bogside. Το 1968 και το 1969 τα επεισόδια ήταν καθημερινό φαινόμενο, 

με έντονη τη χρήση βίας από τη βρετανική αστυνομία, χωρίς να λείψουν τα θύματα. Το καλοκαίρι του 1969, 

στις 12 Αυγούστου, ξέσπασε μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση των καθολικών κατοίκων με την αστυνομία, 

που έμεινε γνωστή ως «η Μάχη του Bogside». Κράτησε τρεις μέρες, και έληξε με την απόσυρση των 

εξαντλημένων αστυνομικών δυνάμεων και την οχύρωση (με οδοφράγματα) μεγάλου μέρους της πόλης από 

τους ίδιους τους κατοίκους: το Ελεύθερο Ντέρυ μόλις είχε γεννηθεί.  

Η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η αποστολή του στρατού στην περιοχή: συγκρούσεις ανάμεσα 

στον πλήρως εξοπλισμένο βρετανικό στρατό και τους αμυνόμενους κατοίκους του Ντέρυ ήταν καθημερινό 

φαινόμενο. Το αποκορύφωμα ήταν η Ματωμένη Κυριακή (Bloody Sunday), στις 30 Ιανουαρίου 1972, όταν 

άντρες του Βρετανικού Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών εισέβαλλε στο Bogside σκοτώνοντας 14 πολίτες, χωρίς 

να υπάρξει κάποια προκλητική κίνηση από τους κατοίκους, όπως παραδέχθηκε πολύ αργότερα (το 2010) και 

το επίσημο πόρισμα της βρετανικής κυβέρνησης. Λίγους μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 1972, μια μεγάλης 

κλίμακας επιχείρηση του στρατού (22.000 άντρες, όταν ολόκληρος ο καθολικός πληθυσμός του Ντέρυ δεν 

ξεπερνούσε τους 30.000) με την κωδική ονομασία Operation Motorman, έθεσε τέλος στο Ελεύθερο Ντέρυ, 

επαναφέροντας την πόλη υπό βρετανική διοίκηση. Ακολούθησαν τρεις δεκαετίες εκτεταμένων συγκρούσεων 

ανάμεσα στις βρετανικές αρχές και τους καθολικούς Ιρλανδούς, μια περίοδος γνωστή ως «οι Μπελάδες» (the 

Troubles), με εκατοντάδες θύματα.  

Σήμερα η κατάσταση είναι απόλυτα ειρηνική, οι συνθήκες έχουν εξομαλυνθεί, τα δικαιώματα των καθολικών 

Βορειοϊρλανδών έχουν αποκατασταθεί: η ιστορία των ταραγμένων εκείνων χρόνων αποτυπώνονται 

εύγλωττα στα περίφημα murals, τις πελώριες ζωγραφιές στους τοίχους των πολυκατοικιών της πόλης, έργα 

της ομάδας καλλιτεχνών The Bogside Artists, που έζησαν από πρώτο χέρι ολόκληρη την ταραγμένη αυτή 

περίοδο… 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – Δουβλίνο 

– Μπέλφαστ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για 

το Δουβλίνο. Άμεση αναχώρηση προς τα βόρεια του 

νησιού για το Μπέλφαστ, την πολυτάραχη πρωτεύουσα 

της Βόρειας Ιρλανδίας, που κατάφερε μετά από 30 

χρόνια αναταραχών να μεταμορφωθεί σε πόλη-

έκπληξη. Άφιξη και περιήγηση, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 

κέντρου της, όπως το περίφημο Δημοτικό Μέγαρο με 

την εκπληκτική διακόσμιση του, τη βιβλιοθήκη Λίνεν Χολ, 

το κτίριο της Όπερας, το Πανεπιστήμιο Κουίνς, τον 

Καθεδρικό της Αγίας Άννας, τον κεκλιμένο πύργο του 

ρολογιού, και το νεότευκτο Belfast Titanic - μουσείο 

αφιερωμένο στο θρυλικό ναυάγιο του Τιτανικού. Τέλος, 

θα περάσουμε και από τις κεντρικές οδούς Σάνκιλ και 

Φωλς στο δυτικό Μπέλφαστ, γειτονιές των ταραχών 

μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 

1970-1990, με τις πολυφωτογραφημένες τοιχογραφίες 

και murals.  

2η ημέρα: Μπέλφαστ – Τζάιαντς Κόζγουεϊ – Ντέρυ   

Αναχωρούμε σήμερα το πρωί για την «Ακτή των 

Γιγάντων», ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά 

αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας. Είναι μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο, και 

αποτελείται από σχηματισμούς κιόνων βασάλτη, πάνω 

στην ακτή που η λαϊκή φαντασία θεώρησε ότι μόνο 

γίγαντες μπορούν να φτιάξουν έτσι. Θα δούμε από 

κοντά αυτούς τους ηφαιστιακούς σχηματισμούς, 

περπατώντας στην παραλία και βγάζοντας 

εντυπωσιακές φωτογραφίες!  Συνεχίζουμε οδικώς μέχρι 

την ιστορική πόλη Ντέρυ, τη δεύτερη μεγαλύτερη, και τη 

μόνη περιτειχισμένη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας, τα τείχη 

της οποίας διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα. Με τη 

βόλτα μας πάνω στα τείχη, θα δούμε τα αξιοθέατα της, 

και θα μάθουμε πολλά στοιχεία για την 

ταραχώδη  ιστορία της πόλης από τον 17ο αιώνα μέχρι 

τώρα.  

3η ημέρα: Ντέρυ – Ντόνεγκαλ – Σλίγκο – Μπαλλίνα        

Σήμερα θα αφήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα 

περάσουμε στο έδαφος της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας. Πρώτη μας στάση η μικρή πόλη Ντονεγκάλ 

με το γραφικό λιμάνι της, όπου ο ποταμός Έσκε εκβάλει 

στον ομώνυμο κόλπο. Θα δούμε την κεντρική πλατεία 

και την εκκλησία της, καθώς και το περίφημο κάστρο της 

οικογένειας γαιοκτημόνων Ο’Ντόνελ. Θα συνεχίσουμε 

στο Σλίγκο, την γενέτειρα του εθνικού ποιητή της 

Ιρλανδίας Γέιτς βλέποντας το χώρο ταφής του, και θα 

περάσουμε από τα μεγαλιθικά μνημεία του Carrowmore, 

της νεολιθικής περιόδου. Τέλος, θα βρεθούμε στην 

Μπέλφαστ 

 

____ 

Η Ακτή των Γιγάντων 

 

____ 



 

 
 

πόλη  Μπαλλίνα, στις όχθες του ποταμού Ρίτσμοντ, που 

αποτελεί τουριστικό θέρετρο για τους Ιρλανδούς τους 

καλοκαιρινούς μήνες, και εκεί βρίσκεται το ξενοδοχείο 

μας. 

4η ημέρα: Μπαλλίνα - ΓκώλγουεΪ – Περιοχή Μπέρρεν – 

Βράχοι Μοχέρ – Λίμερικ   

Αναχώρηση για την φοιτητούπολη του Γκώλγουεϊ που 

είναι το κέντρο της αρχαίας ιρλανδικής γλώσσας και 

κουλτούρας. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά δρομάκια 

της, γεμάτα κόσμο, μπαρ, εστιατόρια και μαγαζιά. Θα 

περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Κόριμπ, και θα 

δούμε τον παλιό ναό του Αγίου Νικολάου, που λέγεται 

ότι εδώ προσευχήθηκε ο Χριστόφορος κολόμβος πριν τι 

ταξίδι του στα πέρατα του Ατλαντικού. Θα περιδιαβούμε 

και τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, που είναι 

γεμάτος κοσμηματοπωλεία με αντικείμενο τα περίφημα 

δακτυλίδια Γκλάνταχ... Συνεχίζοντας, θα διασχίσουμε την 

άγονη περιοχή Μπέρρεν, και θα φτάσουμε στους 

φοβερούς βράχους του Μόχερ, ένα από τα 

δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Ιρλανδίας, που 

ελίσσονται μέσα στην άγρια θάλασσα, σε μήκος 

μεγαλύτερο από 8 χιλιόμετρα και ύψος άνω των 200 

μέτρων. Προσφέροντας θέα που κόβει την ανάσα, η 

περιοχή του Μόχερ δίνει κάθε δικαίωμα στον ταξιδιώτη 

να αισθάνεται τυχερός που έφθασε σ' αυτή την άκρη του 

Ατλαντικού. Τα χιλιάδες θαλασσοπούλια πολλών και 

διαφορετικών ειδών που ζουν και αναπαράγονται σε 

αυτά τα βράχια, συνεισφέρουν ηχητικά στην 

επιβλητικότητα του τοπίου και υπενθυμίζουν τη σημασία 

των γκρεμών ως βιοτόπων. Συνεχίζουμε τη διαδρομή 

μας μέχρι το Λίμερικ, όπου θα διανυκτερεύσουμε.  

5η ημέρα: Λίμερικ – Κάστρο Μπουνράτι – Δαχτυλίδι 

του Κέρυ – Κλιλλάρνεϋ   

Κοντά στο Λίμερικ βρίσκεται το περίφημο κάστρο 

Μπουνράτι του 1425, και το γραφικό χωριό που το 

περιβάλλει. Στην πρωινή μας επίσκεψη θα γυρίσουμε 

πίσω στον χρόνο, στις συνθήκες ζωής του μεσαίωνα, 

καθώς θα δούμε πως ζούσαν άρχοντες, στρατιώτες και 

αγρότες εκείνα τα σκληρά χρόνια. Συνεχίζουμε για το 

"Δαχτυλίδι του Κέρυ", την διασημότερη παραλιακή 

διαδρομή της Ιρλανδίας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 

να θαυμάσουμε την εκπληκτική ομορφιά της 

χερσονήσου Άϊβιρα, με τη μεγάλη ποικιλία και τις 

συνεχείς αντιθέσεις του τοπίου της: βουνά, χωράφια, 

λίμνες και θέα στον Ατλαντικό ωκεανό. Θα περάσουμε 

από το γραφικό χωριό Κιλόργκλιν, διάσημο για το 

φεστιβάλ Πουκ που γίνεται κάθε χρόνο, από το χωριό 

Καχιρσάιβιν, γενέτειρα του εθνικού ήρωα Ντάνιελ 

Ο΄Κόνελ, και από το χωριό Σνημ με τα γραφικά του 

σπιτάκια βαμμένα με έντονα χρώματα. Συνεχίζουμε μέσα 

από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ, 

όπου θα σταματήσουμε στο σημείο Λέιντις Βιού, για να 

απολαύσουμε τη μαγευτική θέα προς τις λίμνες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βράχοι Μοχέρ 

 

____ 

Ντέρυ 

 

____ 

Δαχτυλίδι του Κέρυ 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνεϋ. Αργά το απόγευμα 

φθάνουμε στην ομώνυμη πόλη, όπου θα 

διανυκτερεύσουμε.   

6η ημέρα: Κιλλάρνεϋ – Κορκ – Δουβλίνο (1η ξενάγηση)   

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, σημαντικό λιμάνι, και 

εμπορικό κέντρο, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας. 

Φθάνοντας λοιπόν στο Κορκ, θα δούμε τον καθεδρικό 

ναό του Αγίου Φίνμπαρ, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο 

Σαιντ Πάτρικ, την παλιά Αγγλική Αγορά, το κτίριο της 

όπερας, και βεβαίως τον ποταμό Λι που διασχίζει την 

πόλη και το ιστορικό της κέντρο. Συνεχίζοντας θα 

φτάσουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της 

Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο, όπου θα 

κάνουμε το πρώτο κομμάτι της ξενάγησης μας, 

γνωρίζοντας κάποιες από τις γειτονιές της. Θα δούμε το 

Φίνιξ παρκ και τις επώνυμες επαύλεις του, την περιοχή 

της ζυθοποιίας Γκίνες που λειτουργεί από το 1769, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου - σύμβολο της 

Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας, και το κάστρο 

του Δουβλίνου από τον 13ο αιώνα. Αφού 

τακτοποιηθούμε στο κεντρικότατο ξενοδοχείο μας, σας 

προτείνουμε για το βράδυ να επισκεφθείτε με τον αρχηγό 

σας μία από τις ‘1.000 παμπ του Δουβλίνου’στην 

περιοχή Τεμπλ Μπαρ, εκεί δηλαδή όπου κυλάει το ακριβό 

τους "ύδωρ", οι περίφημες ιρλανδικές μπύρες, που 

εμπνέουν στους κατοίκους ένα είδους σεβασμού...   

7η ημέρα: Δουβλίνο (2η ξενάγηση) 

Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με το Δουβλίνο, θα δούμε 

σήμερα την πλατεία Παρνέλ, την περίφημη λεωφόρο 

Ο’Κόνελ, το κεντρικό Ταχυδρομείο, και το εκπληκτικό 

κτίριο του Τελωνείου. Θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον 

καθεδρικό ναό της Εκκλησίας του Χριστού, και την 

πλατεία του Αγίου Στεφάνου, που είναι 

αντιπροσωπευτική γειτονιά Γεωργιανής περιόδου του 

18ου αιώνα, με τους όμορφους δρόμους και τις 

χαρακτηριστικές πολύχρωμες πόρτες των σπιτιών. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε το φημισμένο Κολλέγιο Τρίνιτυ, 

με την ξακουστή βιβλιοθήκη του και τα διάσημα 

εκθέματα της, όπως το βιβλίο των Κελς. Μπορείτε αν 

θέλετε να επιστρέψετε στο ξενοδοχείο, εμείς όμως σας 

προτείνουμε να περπατήσετε με τον αρχηγό σας στον 

κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της οδού Γκάφτον, 

καταλήγοντας στο μικρό αλλά περιεκτικό Εθνικό 

Μουσείο του Δουβλίνου. Για το βράδυ προτείνουμε να 

συνεχίσετε τις εξερευνήσεις σας στο νυκτερινό Δουβλίνο.  

8η ημέρα: Δουβλίνο – Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα 

Αναχωρώντας από το Δουβλίνο, σας έχουμε μία 

στάση-έκπληξη, πριν μεταβούμε στο αεροδρόμιο για 

την πτήση επιστροφής μας.   

 

 

Κορκ 

 

____ 

Δουβλίνο 

 

____ Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

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

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα.  

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

          Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 05.08, 11.08, 19.08 

€ 969 € 1.149 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.529 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 520 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26.06, 21.07, 29.07 

€ 1.039 € 1.219 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.599 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 520 

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» 

 

 

 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 
Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις τιμές των 

εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησή σας, κατόπιν διαθεσιμότητας. Στην 

περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς 

πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον 

ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 

Σημαντικές παρατηρήσεις  

✓ Τα τρίκλινα δωμάτια θα είναι κατόπιν ζήτησης ανάλογα τη διαθεσιμότητα των 

εκάστοτε ξενοδοχείων. Ο αριθμός τους είναι περιορισμένος και σε πολλές 

περιπτώσεις ίσως μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. 

✓ Λόγω της αυξημένης ζήτησης δωματίων στην Ιρλανδία και τον περιορισμένο αριθμό  

καταλυμάτων σε μικρές πόλεις όπως Μπαλίνα, Λίμερικ, ανάλογα με την ημερομηνία 

αναχώρησης, οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν σε γειτονικές πόλεις, 

όπως το Σλάιγκο, το Γκάλγουεϊ ή στην ευρύτερη περιοχή. 

 



 

 
 

 
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 300€.  

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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. 

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* και 3* sup.                                      

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός του Δουβλίνου 

που έχουμε μόνο πρωινό 

➢ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του 

γραφείου μας 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

➢ Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία 

 

Τα ξενοδοχεία στην επαρχία της Ιρλανδίας είναι απλά, με 

τοπικό χρώμα και δεν πρέπει να αναζητούμε την 

πολυτέλεια. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ 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.α.). 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: 310 € 

➢ Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους. 

 

 

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, 

Σύνταγμα, 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 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, 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! 


