
 

  

 Αναχωρήσεις:  24.06, 15.07, 29.07, 06.08, 11.08, 15.08, 24.08, 17.09     10 ημέρες  

         (άφιξη την άλλη μέρα νωρίς το πρωί)  

 

Πλήρης Βόρεια Ισπανία  

με Χώρα των Βάσκων 
Μπούργκος, Βιτόρια, Μπιλμπάο, Λογκρόνιο, Μπιαρρίτζ, Σαν Σεμπαστιάν, 

Σανταντέρ, Γκερνίκα, Σαντιγιάνα ντελ Μαρ, Κομίγιας, Κόνγκας ντε Ονίς, Οβιέδο, 

Μόντε ντο Γκόζο, Λούγκο, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, Φινιστέρ 

 

Το μόνο πρόγραμμα με απευθείας πτήσεις με Αegean και 10 ημέρες διάρκεια  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Το δημοφιλές, δοκιμασμένο και "καθιερωμένο" πλέον 

πρόγραμμα του Versus Travel στη Βόρεια Ισπανία και τη 

Χώρα των Βάσκων. Ένα ταξίδι διαφορετικό από όλα τα 

άλλα ταξίδια στην Ιβηρική Χερσόνησο, σωστά 

οργανωμένο, που μόνο στο Versus Travel θα βρείτε 

Περιλαμβάνει: 

 Τέλειες πτήσεις χωρίς πισωγυρίσματα. Από τη 

Μαδρίτη ανεβαίνουμε προς τη βόρεια Ισπανία και αφού 

διασχίσουμε όλη τη βόρεια ακτογραμμή της χώρας, 

καταλήγουμε στο Πόρτο της Πορτογαλίας για την 

επιστροφή μας. 

 Επιλεκτική διαμονή σε ιστορικές πόλεις-

αριστουργήματα, που φέρουν έντονα τα σημάδια 

ένδοξου παρελθόντος, δίπλα στα σημαντικότερα 

αξιοθέατα (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, Οβιέδο) και όχι σε 

περιφερειακές, εμπορικές, τουριστικές και 

αποκεντρωμένες περιοχές άλλων προγραμμάτων, που 

επισκέπτονται τις πόλεις αυτές με κουραστικές ημερήσιες 

εκδρομές. 

 Δύο διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό Σαντιάγκο ντε 

Κομποστέλα και στη Βιτόρια, τρεις στο ιστορικό Οβιέδο, 

δύο στο Μπιλμπάο, με είσοδο στο μουσείο του 

Γκουγκενχάιμ. Όλες μας οι διανυκτερεύσεις γίνονται στη 

βόρεια Ισπανία, εκεί που πρέπει, χωρίς "σπατάλη" 

διανυκτερεύσεων σε γειτονικές χώρες.  

  Είσοδος στο μουσείο Γκουγκενχάιμ στο 

Μπιλμπάo (με προ-κρατημένα εισιτήρια). ΜΟΝΟ ΣΤΟ 

VERSUS ξενάγηση στο Γκουγκενχάιμ με διπλωματούχο 

τοπικό ξεναγό.  

  Επίσκεψη στο Λογρόνιο, στην αυτόνομη 

περιφέρεια της Λα Ριόχα. 

 Επίσκεψη στην Γκερνίκα και το Γκέτσο.  

  Εκδρομές, που σε άλλα προγράμματα είναι 

προαιρετικές, όπως στην Κοβαντόγκα,  στο ακρωτήριο 

Φινιστέρ κ.ά.     

  Επιλεγμένες περιπατητικές ξεναγήσεις (για όσους 

επιθυμούν), όπως στον ιστορικό Δρόμο του Αγίου 

Ιακώβου. 

 Τα ξενοδοχεία μας είναι 4*, με εξαιρετικές 

υπηρεσίες, ως επί το πλείστον στο κέντρο των ιστορικών 

πόλεων  

 Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί 

(επιπλέον του Έλληνα αρχηγού) στις σημαντικότερες 

πόλεις και τα αξιοθέατα που επισκεπτόμαστε (στην 

Ισπανία δεν επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε δημόσιους 

χώρους χωρίς τοπικούς ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει 

μόνο Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός, η 
ξενάγηση περιορίζεται εντός του πούλμαν). Συγκρίνετε 

και μη συμβιβάζεστε με κουτσουρεμένα προγράμματα! 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων, 

τα check points καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται 

τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο 

στα Ελληνικά Versus Travel.  

Πλήρης Βόρεια Ισπανία  

με Χώρα των Βάσκων 

Γαλικία, Κανταβρία, 

Αστούριας 

Διαμονή σε πολλές ιστορικές πόλεις της 

Βόρειας Ισπανίας με μοναδικές 

εκδρομές και επισκέψεις, που δεν 

υπάρχουν σε άλλα προγράμματα ή 

είναι προαιρετικές. 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Μπιλμπάο 

και είσοδος στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ. 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικό 

Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα και στη 

Βιτόρια και τρεις (3) στο ιστορικό Οβιέδο.  

Διπλωματούχοι, έμπειροι τοπικοί ξεναγοί 

(επί πλέον του Έλληνα αρχηγού) στις  

σημαντικότερες πόλεις και τα αξιοθέατα 

που επισκεπτόμαστε (στην Ισπανία δεν         

επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε 

δημόσιους χώρους χωρίς τοπικούς 

ξεναγούς και έτσι αν υπάρχει μόνο 

Έλληνας/Ελληνόφωνος αρχηγός-

συνοδός, η ξενάγηση περιορίζεται εντός 

του πούλμαν).    

 

 

    

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travel Identity  
Παρόλο που οι ταξιδιώτες αγάπησαν αυτό το δοκιμασμένο ταξίδι του Versus για την 

πρωτοτυπία του και για το γεγονός ότι βλέπουν μια "διαφορετική Ευρώπη" με ξεχασμένα 

εξαιρετικά μνημεία και μεσαιωνικά χωριά, εμείς πιστεύουμε πως ένα ακόμη αδιαφιλονίκητο 

ατού του είναι οι πτήσεις του. Από τη Μαδρίτη ανεβαίνουμε προς τη βόρεια Ισπανία και 

αφού διασχίσουμε όλη τη βόρεια ακτογραμμή της χώρας, καταλήγουμε στο Πόρτο της 

Πορτογαλίας για την επιστροφή μας. Ένα γεμάτο, χωρίς προαιρετικά, ταξίδι στην Ευρώπη, 

όπως θα πρέπει να είναι ένα ταξίδι στην ήπειρο με το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον, με 

διαμονή σε ιστορικές πόλεις για να ζήσουμε την ατμόσφαιρα που αποπνέουν και όχι σε 

"οικονομικές" μεγαλουπόλεις - κέντρα, με κουραστικές ημερήσιες εκδρομές "πήγαινε - έλα". 

Ένα ακόμα αποκλειστικό ταξίδι του Versus με έντεχνο σχεδιασμό, που θα μας μεταφέρει σε 

μια Ισπανία που δεν πιστεύουμε πως υπάρχει. 

Highlights 

 Θαυμάστε το μουσείο Γκουγκενχάιμ, το σήμα κατατεθέν του Μπιλμπάο.  

 Εκδράμετε στη Γκερνίκα και μάθετε την ιστορία της μαρτυρικής αυτής πόλης που 

ενέπνευσε τον Πάμπλο Πικάσο.  

 Επίσκεψη στην «οινοχώρα» Λα Ριόχα. 

 Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα σοκάκια της γοητευτικής Σαντιγιάνα ντελ Μαρ. 

 Ανακαλύψτε το "Καπρίτσο ντε Γκαουντί" στο ψαροχώρι Κομίγιας. 

 Περπατήστε στον ιστορικό Δρόμο του Αγίου Ιακώβου και στο μονοπάτι της 

αρκούδας.. 

 Εξερευνήστε το πανέμορφο Λούγκο, που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από ρωμαϊκά 

τείχη.  

 Αντικρίστε τους πυργίσκους από τα καμπαναριά του Καθεδρικού Ναού στο  

Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα από το Μόντε ντο Γκόζο. 

 Φτάστε στο "τέλος της ευρωπαϊκής γης", στο Ακρωτήριο Φινιστέρ. 

 Δειπνήστε κάποιο βράδυ στο ιστορικό Οβιέδο και το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. 

 Η πόλη της Βιτόρια, η πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 700 24/06/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 09:10 12:00 

Α3 725 04/07/2019 ΠΟΡΤΟ – ΑΘΗΝΑ  00:30 06:15 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 700 15/07/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 09:10 12:00 

Α3 725 25/07/2019 ΠΟΡΤΟ – ΑΘΗΝΑ  00:30 06:15 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 700 29/07/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 09:10 12:00 

Α3 725 08/08/2019 ΠΟΡΤΟ – ΑΘΗΝΑ  00:30 06:15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1755 06/08/2019 ΑΘΗΝΑ – MONAXO 06:05 07:35 

LH 1794 06/08/2019 MONAXO - ΠΟΡΤΟ  08:20 10:10 

LH 1893 15/08/2019 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΟΝΑΧΟ 14:40 16:45 

LH 1754 15/08/2019 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1755 11/08/2019 ΑΘΗΝΑ – MONAXO 06:05 07:35 

LH 1794 11/08/2019 MONAXO - ΠΟΡΤΟ  08:20 10:10 

LH 1893 20/08/2019 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΟΝΑΧΟ 14:40 16:45 

LH 1754 20/08/2019 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:05 22:30 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1755 15/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:05 07:35 

LH 1824 15/08/2019 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 08:30 10:40 

LH 1111 24/08/2019 
ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ 

ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ – ΜΟΝΑΧΟ 
17:05 19:30 

LH 1284 24/08/2019 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 20:35 00:20 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 700 24/08/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 09:10 12:00 

Α3 725 03/09/2019 ΠΟΡΤΟ – ΑΘΗΝΑ  00:30 06:15 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 700 17/09/2019 ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 09:10 12:00 

Α3 725 26/09/2019 ΠΟΡΤΟ – ΑΘΗΝΑ  00:30 06:15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δρόμος του Αγίου Ιακώβου (El Camino de Santiago) 
Ο Δρόμος του Αγίου Ιακώβου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά προσκυνήματα από τους 

μεσαιωνικούς χρόνους. Λένε πως οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, μετά τη 

Σταύρωση και την Ανάληψη του Ιησού, θέλησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους ειδωλολάτρες. Ο μεν 

Ιωάννης επέλεξε να στραφεί ανατολικά, πέρα από τον Ευφράτη, ενώ ο Ιάκωβος, αφού πρώτα άρχισε να κηρύττει 

στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, πήρε την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τον αδελφό του. Έτσι βρέθηκε στην 

απώτατη Δύση, στην Ισπανία. Ο Ιάκωβος δεν πέτυχε πολλά πράγματα και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί, το 

έτος 44, θανατώθηκε από τον Ηρώδη Αγρίππα και το σώμα του πετάχτηκε στα σκυλιά. Ήταν ο πρώτος 

Απόστολος που μαρτύρησε για την πίστη του. Λένε πως οι μαθητές του πήραν το ακέφαλο σώμα, το μετέφεραν 

στην Ισπανία, στην πιο απόμακρη δυτική της πλευρά, εκεί που η στεριά χάνεται στη θάλασσα και το έθαψαν. 

Στο μέρος εκείνο χτίσανε μια μικρή εκκλησία και μετά το γεγονός ξεχάστηκε. Η ιδέα ότι ο Ιάκωβος κήρυξε στην 

Ισπανία, άρχισε να διαδίδεται στη Δύση από τον 7ο αιώνα και μετά. Ήταν η εποχή που οι Άραβες είχαν αρχίσει 

να εξαπλώνονται στην Ιβηρική χερσόνησο. Ο τάφος, που σύμφωνα με την παράδοση είναι θαμμένα τα λείψανα 

του Αποστόλου Αγίου Ιακώβου, ανακαλύφθηκε το 813 από έναν ερημίτη μοναχό, τον Πελάγιο. Την εποχή εκείνη 

ο Αλφόνσος Β' βασίλευε στην Αστούρια και ο Καρλομάγνος ήταν αυτοκράτωρ της Δύσης. 

Κατά τον Μεσαίωνα το προσκύνημα ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές έκφρασης του θρησκευτικού 

συναισθήματος. Οι βαθύτεροι λόγοι έχουν τις ρίζες τους στη χριστιανική αντίληψη ότι η ίδια η ζωή είναι ένα 

προσκύνημα, και όταν από τον 2ο αιώνα οι πιστοί άρχισαν να λατρεύουν τα οστά των αγίων, στα οποία 

απέδιδαν δυνάμεις θαυματουργικές, τα μέρη όπου αυτά βρίσκονταν έγιναν τόποι λατρείας. Με τον καιρό, ο 

συνδυασμός της εξομολόγησης με ένα προσκύνημα εθεωρείτο σαν η καλύτερη συνταγή για τη συγχώρεση των 

αμαρτιών. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η διαδρομή ήταν πολύ δημοφιλής. Τον 12ο αιώνα επισκέπτονταν 

ετησίως το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα περίπου 500.000 πιστοί. Το μέγεθος είναι τεράστιο, αν συγκριθεί με τον 

πληθυσμό της Ευρώπης της εποχής εκείνης, που τον υπολογίζουν σε 60.000.000. Ωστόσο, η μαύρη πανούκλα, 

η προτεσταντική μεταρρύθμιση και οι πολιτικές αναταραχές στην Ευρώπη, οδήγησαν στην παρακμή της. Μέχρι 

τη δεκαετία του 1980, ελάχιστοι προσκυνητές έφθαναν στο Σαντιάγκο ετησίως. Από τότε, όμως, η διαδρομή έχει 

προσελκύσει έναν αυξανόμενο αριθμό προσκυνητών από όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου ανακηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 1987 από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

ως η πρώτη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή. Παραδοσιακά, οι προσκυνητές διασχίζουν τη 

διαδρομή αυτή με ένα σακίδιο, ένα καπέλο, ένα ραβδί και ένα κοχύλι. Δεν κατευθύνονται όλοι με τα 

πόδια στον ιερό προορισμό: μερικοί ταξιδεύουν με ποδήλατο, με τρένο, με λεωφορείο ή με 

αυτοκίνητο. Μα ο προορισμός είναι κοινός: ο τάφος του Αποστόλου στον Καθεδρικό του Σαντιάγκο 

ντε Κομποστέλα. 
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8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΘΗΝΑ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΔΡΙΤΗ – 

ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ – ΒΙΤΟΡΙΑ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση 

για τη Μαδρίτη. Αμέσως αναχωρούμε για το 

Μπούργκος, στην περιφέρεια της Καστίλης και 

Λεόν. Το Μπούργκος έχει παίξει σημαντικό ρόλο 

στην  στρατιωτική ιστορία της Ισπανίας. Υπήρξε 

πρωτεύουσα του ενωμένου βασιλείου της 

Καστίλης και Λεόν από το 1073 μέχρι και την 

πτώση της Γρανάδας (1492). Η πόλη βρίσκεται 

στο σταυροδρόμι που οδηγεί στη Γαλλία και στο 

Σαντιάγκο και είναι γνωστή από τον Ελ Σιντ (El Cid, 

1043 -1099) που γεννήθηκε λίγο βορειότερά της. 

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης εκτός από τα επιβλητικά κτήρια 

και μνημεία θα δούμε τον καταπληκτικό καθεδρικό 

ναό Γοτθικού ρυθμού, τον 3ο μεγαλύτερο της 

Ισπανίας και την κεντρική γέφυρα Άρκο ντι Σάντα 

Μαρία με το άγαλμα του Ελ Σιντ. Αναχώρηση για 

την Βιτόρια Γκαστέις, πρωτεύουσα της επαρχίας 

Αλάβα, και  πρωτεύουσα της Χώρας των 

Βάσκων.  Η πόλη είναι κτισμένη στις όχθες του 

ποταμού Θαδόρρα, ενός παραποτάμου του 

Έβρου, σε υψόμετρο 525 μέτρων στην Χώρα των 

Βάσκων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: ΒΙΤΟΡΙΑ – Λα Ριόχα.  Επίσκεψη και  

ολοήμερη εκδρομή.  

Μετά το πρόγευμα θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης γνωστό και ως Πράσινο 

δαχτυλίδι, διότι η πόλη περιβάλλεται από 6 μεγάλα 

πάρκα, με οικολογική σημασία για την πανίδα της 

περιοχής.  Η πόλη αναφέρεται επίσης από τους 

ιστορικούς και ως το Μεσαιωνικό Αμύγδαλο, 

λόγω του σχήματος της του ιστορικού της 

κέντρου όπου δεσπόζει ο Γοτθικού Ρυθμού 

Καθεδρικός Ναός της Santa Maria ένα 

αριστούργημα αρχιτεκτονικής.  Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για την κοντινή επαρχία  

La RIOJA , διάσημη για τα κρασιά της και τα 

πολλά οινοποιεία της.  Άφιξη στο Λογκρόνιο, την 

πρωτεύουσα της επαρχίας Λα Ριόχα, παγκόσμια 

γνωστή για την εξαιρετική οινοπαραγωγή της. Η 

Ισπανία έχει επενδύσει πολύ στην 

αμπελοκαλλιέργεια και στην παραγωγή εκλεκτών 

κρασιών, και η Ριόχα μπορεί κάλλιστα να 

θεωρηθεί η «πρωτεύουσα του κρασιού» της 

Ιβηρικής. Αφού πάρουμε μια γεύση από την 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τοπική παραγωγή, θα επιστρέψουμε στην  Βιτόρια.  

Διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΤΟΡΙΑ – ΜΠΙΑΡΙΤΖ – ΣΑΝ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ – 

ΜΠΙΛΜΠΑΟ, Επισκέψεις και οδική διαδρομή. 

Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη 

διάσημη λουτρόπολη που βρίσκεται στην αντίπερα 

πλευρά των Γάλλο-ισπανικών συνόρων, το 

Μπιαρρίτζ (Biarritz), ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο 

της Γαλλίας στον Ατλαντικό, αντίστοιχο με εκείνα 

της Κυανής Ακτής. Η διαδρομή μας διαρκεί 

περίπου δύο ώρες. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος 

για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια επιστρέφουμε 

στην Ισπανία και κατευθυνόμαστε στο Σαν 

Σεμπαστιάν (San Sebastián ή Donostia-Ντονόστια, 

στη βασκική γλώσσα), που είναι χτισμένο σε ένα 

εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον ανάμεσα σε δύο 

μαγευτικές παραλίες. Το ταπεινό ψαροχώρι 

μεταμορφώθηκε σε θέρετρο της υψηλής κοινωνίας 

ήδη από το 19ο αιώνα, όταν η βασίλισσα Ισαβέλλα 

Β' το επέλεξε για τις θερινές της διακοπές. Τη 

βασιλική παράδοση συνέχισε η Μαρία Κριστίνα και 

επί των ημερών της (τέλη 19ου αιώνα αρχές 20ού), 

το Σαν Σεμπαστιάν έγινε τόπος συνάντησης της 

ευρωπαϊκής αφρόκρεμας. Στα σαλόνια του 

καζίνου (σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το 

δημαρχείο) συνωστιζόταν ο πλούτος και η 

αριστοκρατία της Ευρώπης, όπως και στη 

"βασιλική" παραλία, την αχανή, πανέμορφη, 

αμμουδερή Concha, μια από τις ωραιότερες 

παραλίες που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε πόλη. 

Η απαγόρευση της χαρτοπαιξίας, αλλά κυρίως οι 

πόλεμοι οδήγησαν το Σαν Σεμπαστιάν σε 

προσωρινή ευτυχώς παρακμή. Τα τελευταία χρόνια 

οι τουρίστες επέστρεψαν, ιδίως Γάλλοι και Ιταλοί. Το 

Σαν Σεμπαστιάν διατηρεί την παλιά κοσμοπολίτικη 

ατμόσφαιρά του, στην οποία έχει προστεθεί και ένα 

αξιοσημείωτο ρεκόρ: η Παλιά Πόλη, η Parte Vieja, 

διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά 

τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την Ισπανία! Θα 

προσπαθήσουμε να παραμείνουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερο στο πανέμορφο Σαν 

Σεμπαστιάν και θα επιστρέψουμε αργά το 

απόγευμα στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση.  

 

4η ΗΜΕΡΑ:  ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Ξενάγηση  & επίσκεψη στο 

Μουσείο Γκουγκενχάιμ).   

Μια πόλη αναγεννημένη μέσα από τα χαλάσματα 

και τη φτώχια του παρελθόντος, το Μπιλμπάο 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συγκεντρώνει  σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του 

Βασκικού πληθυσμού και τα τελευταία χρόνια 

γνωρίζει ραγδαία αναδιαμόρφωση και τουριστική 

ανάπτυξη. Ανήκει άλλωστε στις πλουσιότερες 

πόλεις της Ισπανίας και τις πιο δυναμικά 

αναπτυσσόμενες πόλεις της Ευρώπης. Στη 

σημερινή μας ξενάγηση λοιπόν θα δούμε τα 

κυριότερα αξιοθέατα της σημαντικής αυτής 

βασκικής πόλης, μεταξύ των οποίων την παλιά 

συνοικία (Casco Viejo) και τη νέα πόλη 

(Ensanche). Στο ιστορικό της κέντρο ξεχωρίζουν το 

Πανεπιστήμιο Deusto, η Πλάθα Circular, η παλιά 

αγορά,  το θέατρο, το Δημαρχείο κ.ά. Επίσης θα 

επισκεφθούμε το μουσείο Γκουγκενχάιμ 

(Guggenheim), το φουτουριστικό κτίριο του Frank 

O. Gehry και σήμα κατατεθέν πλέον της πόλης του 

Μπιλμπάο - ένα μοναδικό επίτευγμα μοντέρνας 

αρχιτεκτονικής, που όταν εγκαινιάστηκε το 1997, όχι 

μόνο προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση για τον 

πρωτότυπο σχεδιασμό του, αλλά και έδωσε μια 

σημαντική παγκόσμια προβολή στην πόλη. Στην 

συνέχεια αναχώρηση για την απογευματινή μας 

εκδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

σταματήσουμε για λίγο στη Guernica και θα 

συνεχίσουμε για το Getxo, το επίνειο του 

Μπιλμπάο. Κορυφαίο αξιοθέατο αποτελεί η 

γέφυρα Βισκάγια, έργο του μαθητή του Άιφελ 

Αλμπέρτο Παλάθιο, η οποία κατασκευασμένη το 

1893 και αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη 

γερανογέφυρα στον κόσμο. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΓΚΕΡΝΙΚΑ – ΣΑΝΤΙΓΙΑΝΑ 

ΝΤΕΛ ΜΑΡ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΟΒΙΕΔΟ 

Το πρωί αναχωρούμε από το Μπιλμπάο με πρώτη 

στάση μας στο ιστορικό χωριό της Γκερνίκα 

(Guernica, ή Γκουερνίκα όπως έχουμε μάθει να τη 

λέμε στα ελληνικά). Είναι ο οικισμός που 

βομβαρδίστηκε ανηλεώς από τη γερμανική 

αεροπορία κατά τη διάρκεια του Ισπανικού 

Εμφυλίου πολέμου, στις 26 Απριλίου 1937), και η 

καταστροφή του ενέπνευσε τον Πάμπλο Πικάσο να 

δημιουργήσει ίσως το περιφημότερο έργο του.  Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα 

ιστορικότερα χωριά της Ισπανίας και κέντρο 

τουριστικού ενδιαφέροντος της Κανταβρίας, τη 

Σαντιγιάνα ντελ Μαρ (Santillana del Mar). Η παλιά 

πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκόνια της και τα 

λουλούδια είναι πανέμορφη. Στάση για γεύμα ή 

καφέ και μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το Σανταντέρ (Santander), τη μεγάλη 

παραθαλάσσια πόλη και το παλαιό επίνειο του 

βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη διάρκεια του 

μεσαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το 

θαλάσσιο εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, 

στις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρξε και η θερινή 

διαμονή των βασιλέων, εξ ου και τα υπέροχα 

ανάκτορα Palacio Magdalena. Άφιξη στο 

θρυλικό Οβιέδο, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο 

της περιοχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ:  ΟΒΙΕΔΟ (Ξενάγηση)   

Πρωινή ξενάγηση στα αξιοθέατα του Οβιέδο 

(Oviedo) και στα περίχωρα της πόλης. Θα 

δούμε μεταξύ άλλων τον πανέμορφο γοτθικό 

καθεδρικό ναό και το θησαυροφυλάκιο – 

μουσείο (προαιρετικά). Λίγο έξω από την πόλη 

θα δούμε δύο ακόμα ναούς, τους Santa Maria 

del Narasco και San Miguel de Lillo, που έχουν 

ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς. Το απόγευμα θα μεταβούμε με το 

πούλμαν σε μια μαγευτική τοποθεσία στα 

βουνά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε για λίγη ώρα στο περίφημο 

"Μονοπάτι της Αρκούδας" (La Senda del Orso), 

μέσα σε καταπράσινα, υπέροχα τοπία. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

Διανυκτέρευση.  

 

7η ΗΜΕΡΑ: ΟΒΙΕΔΟ  – ΚΟΜΙΓΙΑΣ – ΚΟΝΓΚΑΣ ΝΤΕ 

ΟΝΙΣ – ΚΟΒΑΝΤΟΝΓΚΑ - ΟΒΙΕΔΟ    

Σήμερα  θα κάνουμε μία ολοήμερη εκδρομή πάντα 

από επαρχιακούς, γραφικούς δρόμους, για να 

γνωρίσουμε τα αξιοθέατα στα χωριά και τις πόλεις 

της βόρειας Ισπανικής ακτογραμμής. Φθάνουμε 

στο ψαροχώρι Κομίγιας (Comillas), γνωστό για τα 

χαρακτηριστικά του παλιά πέτρινα σπίτια και την 

παραθεριστική κατοικία "Ελ Καπρίτσο ντε Γκαουντί" 

(El Capricho de Gaudí), κατασκευασμένη το 1883 

από τον μεγάλο Καταλανό μοντερνιστή 

αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί και διακοσμημένη με 

σμαλτωμένα πλακίδια, παραβολικά τόξα και 

σφυρήλατες σιδεριές. Θα συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας με προορισμό την Κάνγκα ντε Ονίς 

(Canga de Onis) στην αυτόνομη περιοχή της 

Αστούριας. Εδώ μπορεί κανείς να θαυμάσει την 

εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα με τις 5 αψίδες 

(Roman Bridge) ενώ συνεχίζοντας φτάνουμε στο 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθνικό Πάρκο της Κοβαντόγκα (Covadonga), σε 

μία από τις εισόδους του πάρκου. Η ορεινή 

διαδρομή με την πανοραμική θέα της 

Κοβαντόνγκα  είναι εντυπωσιακή. Εδώ δόθηκε το 

722 μ.Χ. η πρώτη νικηφόρος μάχη των Χριστιανών 

κατά των Μαυριτανών κατακτητών και μέχρι το 774 

ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου της Αστούριας 

και επομένως και της Χριστιανικής Ισπανίας. Στο 

Εθνικό πάρκο που ονομάζεται Picos de Europa, θα 

απολαύσουμε τη θέα με τις γύρω χιονισμένες 

κορυφές και τη μοναδική φυσική του ομορφιά. 

Επιστροφή στο Οβιέδο, στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

8η ΗΜΕΡΑ: ΟΒΙΕΔΟ – ΛΟΥΓΚΟ – ΜΟΝΤΕ ΝΤΟ 

ΓΚΟΖΟ – ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ  

Αφήνουμε σήμερα το Οβιέδο και συνεχίζουμε για 

το Λούγκο (Lugo) που θεωρείται η πιο όμορφη 

πόλη της Γαλικίας. Είναι η μοναδική πόλη του 

κόσμου που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από 

ρωμαϊκά τείχη ύψους 10-15 μέτρων και μήκους 

2.117 μέτρων με 71 πύργους. Τα τείχη αυτά του 3ου 

αιώνα, που διατηρούνται μέχρι σήμερα σε 

εξαιρετική κατάσταση, έχουν ενταχθεί από το 2000 

στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη 

συνέχεια μάς περιμένει μία από τις πιο 

συγκλονιστικές όσο και ιστορικές διαδρομές στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι το μονοπάτι του Αγίου 

Ιακώβου, το Camino de Santiago, από τους πιο 

σημαντικούς δρόμους προσκυνήματος, γνωστός 

ήδη από τον 9ο αιώνα. Το 1985 όλη αυτή η 

διαδρομή αναγνωρίστηκε ως Μνημείο 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 

ΟΥΝΕΣΚΟ, μια διαδρομή που διασχίζουν εδώ και 

αιώνες εκατομμύρια προσκυνητές και που στις 

μέρες μας αναβιώνει με πεζοπόρους από όλο τον 

πλανήτη. Η διαδρομή που παραδοσιακά 

ακολουθούν οι πιστοί φορώντας μια αχιβάδα στο 

λαιμό, περνά από υπέροχες εξοχές στα Πυρηναία, 

γραφικά μονοπάτια, αγροτικούς δρόμους, 

πανέμορφες ιστορικές πόλεις και μνημεία. Για να 

την περπατήσει κανείς από την αρχή μέχρι το τέλος, 

θα χρειαστεί με γοργό ρυθμό τουλάχιστον ένα 

μήνα. Οι περισσότεροι ωστόσο περπατούν μόνο 

σε κάποιο τμήμα της. Εμείς έχουμε επιλέξει μία 

όμορφη διαδρομή, ώστε να μπορέσουμε να 

περπατήσουμε για περίπου 90 λεπτά (όσοι το 

επιθυμούν). Θα σταματήσουμε επίσης στο Μόντε 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ντο Γκόζο (Monte Do Gozo), απ’ όπου μπορεί 

κανείς να δει μακριά στον ορίζοντα τους 

πυργίσκους από τα καμπαναριά του Καθεδρικού 

Ναού του Αγίου Ιακώβου (όπως ακριβώς και πριν 

από 1000 χρόνια). Αυτός είναι ο τελευταίος λόφος 

και η τελευταία στάση των προσκυνητών πριν 

φθάσουν στο Σαντιάγκο. Το σημείο αυτό 

ονομάστηκε Mount of Joy, από τη χαρά και την 

ανακούφιση των οδοιπόρων προσκυνητών, που 

αντίκριζαν για πρώτη φορά το πολυπόθητο 

Σαντιάγκο μετά από πεζοπορία ενός ή ακόμα και 

δύο μηνών σε επικίνδυνες περιοχές. Μετά λοιπόν 

από τη μοναδική αυτή εμπειρία, φτάνουμε στο 

ιστορικό Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, την ιερή πόλη 

του Ισπανικού χριστιανικού μεσαίωνα και των 

μεγάλων βασιλέων της Καστίλης, την 

“Χριστιανική” πρωτεύουσα της μεσαιωνικής 

Ισπανίας και νυν πρωτεύουσα της Γαλικίας. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

9η ΗΜΕΡΑ:  ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ 

(Ξενάγηση) 

Πρωινή ξενάγηση στα αξιοθέατα του Σαντιάγο ντε 

Κομποστέλα (Santiago de Compostela), μια 

πόλη που όλη της η ιστορία γράφτηκε και 

εξακολουθεί να διαδραματίζεται στη σκιά του 

διάσημου καθεδρικού ναού της. Θα δούμε φυσικά 

τον εκπληκτικό αυτό ναό του Αγίου Ιακώβου, 

καθώς και την Plaza del Obradoiro, το Δημαρχείο, 

το ανάκτορο του Αρχιεπισκόπου και το 

Πανεπιστήμιο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για 

βόλτες ή για προαιρετικές επισκέψεις σε μουσεία 

και άλλα αξιοθέατα, όπως το μουσείο μοντέρνας 

τέχνης, η Ακαδημία της Μουσικής κ.ά. Το 

απόγευμα θα εκδράμουμε στο Ακρωτήριο 

Φινιστέρ (Cabo Finisterre, Cabo Fisterra), που 

θεωρείται ως το δυτικότερο άκρο της Ιβηρικής 

Χερσονήσου, παρόλο που δεν είναι αληθές, 

καθότι το Cabo da Roca στην Πορτογαλία είναι 

16.5 χιλιόμετρα δυτικότερα και ως εκ τούτου 

αποτελεί το δυτικότερο άκρο της ηπειρωτικής 

Ευρώπης. Το όνομά του, Cape Finisterre, 

προέρχεται από το λατινικό finis terrae, δηλαδή το 

τέλος της γης. Ο "δρόμος του θανάτου" (Costa de 

Morte), όπως αποκαλείται η διαδρομή κατά μήκος 

της ακτής του Ατλαντικού, περνά από βραχώδεις 

και εντυπωσιακά απόκρημνες πλαγιές και 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χαράδρες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

10η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ – 

ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ – ΠΟΡΤΟ  

Πρωινό ελεύθερο στο Σαντιάγο μέχρι τις 12 το 

μεσημέρι όταν θα πρέπει να αφήσουμε το 

ξενοδοχείο μας και να αναχωρήσουμε για το 

αεροδρόμιο του Πόρτο. Η διαδρομή μας  περνά 

από την περιοχή Ρίας Μπάσας (Rias Baixas), με 

επιλεγμένες στάσεις στην Ποντεβέντρα, όπου ο 

θρύλος τη θέλει να έχει ιδρυθεί από αρχαίους 

Έλληνες ναυτικούς, καθώς και στο Κομπάρρο. με 

τα γραφικά ψαροχώρια και τον δρόμο του 

φημισμένου λευκού κρασιού του Albariño. Άφιξη 

στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στη βόρεια 

Πορτογαλία και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής 

μας στην Αθήνα.  

 

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (νωρίς το πρωί) 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

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

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

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

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

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα.  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/06 

€ 1.049 € 1.139 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.494 
Με τους φόρους. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/07, 29/07, 24/08, 17/09 

€ 1.099 € 1.189 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.544 
Με τους φόρους. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 06/08, 15/08 – LUFTHANSA 

€ 1.039 € 1.219 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.484 
Με τους φόρους. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 11/08 -  LUFTHANSA 
€ 1.069 € 1.249 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.514 
Με τους φόρους. 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 480 
Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο 

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

επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. Έκτος από τις αναχωρήσεις 06/08, 11/08, 

15/08 όπου απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις. Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην 

Αθήνα δείτε την ειδική προσφορά «StopOver Athens» 

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

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

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

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές 

παρατηρήσεις 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την 

αποστολή του διαβατηρίου σας 

στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον 

οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή 

φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν 

θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας 

στην επιπλέον ταξιδιωτική 

ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν 

δεν έχετε e-mail, μπορείτε να 

προσκομίσετε μια φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας στα γραφεία μας. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-

mailκ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και 

άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα 

πρέπει να μας γνωρίσετε και τα δικά 

τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών 

γίνεται μόνο με κατάθεση της 

προκαταβολής. 

 

Περιλαμβάνονται 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 9 συνολικά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 

κεντρικά ξενοδοχεία 4*  

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και 

ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Η είσοδος στο μουσείο Guggenheim  

 Οι ειδικά προγραμματισμένες πεζοπορικές βόλτες 

σε επιλεγμένα γραφικά μονοπάτια (για όσους 

επιθυμούν να περπατήσουν) 

 Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί για τις 

εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις που προβλέπονται 

από το πρόγραμμα (Bilbao, Santander, Oviedo, 

Santiago de Compostela)  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του 

γραφείου μας 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο Versus Travel 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν 

πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως 

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.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: 285 € 

 Είσοδοι σε αξιοθέατα. 



 
 

 
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 VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 
 

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. 

 

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, 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


