
 

  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 19.11                                                                                  6 ημέρες 

με Μπιλμπάο και Σαν Σεμπαστιάν 
Μπιλμπάο – Γκέτσο – Γκερνίκα – Σανταντέρ 

Σαντιγιάνα ντελ Μαρ – Μπιαρρίτζ – Σαν Σεμπαστιάν 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Χώρα των Βάσκων 



 
 

 

  



 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα των Βάσκων 

με Μπιλμπάο- 

Σαν Σεμπαστιάν  

Ένα απίθανο ταξίδι στην πανέμορφη και 

αινιγματική Χώρα των Βάσκων στη 

Βόρεια Ισπανία και στη Νότια Γαλλία. 

Πολιτισμός, ιστορία και βαθιά 

πολυτέλεια! 

Μπιλμπάο και Σαν Σεμπαστιάν, δύο 

εξαιρετικά και ακριβά ορμητήρια, και 

έξυπνα οργανωμένες ημερήσιες 

εκδρομές σε σπουδαίους ιστορικούς 

σταθμούς, μας βάζουν κατευθείαν μέσα 

στο πνεύμα της Χώρας των Βάσκων. Το 

ένδοξο παρελθόν συναντάει το 

ολοκαίνουργιο παρόν στο πιο 

ενδιαφέρον κομμάτι της Ιβηρικής 

Χερσονήσου. 3 διανυκτερεύσεις στο 

Μπιλμπάο και είσοδος στο Μουσείο 

Γκούγκενχαϊμ. 

Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Σαν 

Σεμπαστιάν, την πιο γραφική πόλη της 

Χώρας των Βάσκων.   

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).    

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
 

Ακολουθήστε μας ένα ταξίδι στη Χώρα των Βάσκων, στον 

βορρά της Ισπανίας. Με διαμονή στο Μπιλμπάο και στο Σαν 

Σεμπαστιάν, απολαμβάνουμε ένα ταξίδι διαφορετικό από 

όλα τα άλλα ταξίδια στην Ιβηρική Χερσόνησο, σωστά 

οργανωμένο, που μόνο στο Versus Travel θα βρείτε. 

 

Περιλαμβάνει: 

 

 Πτήσεις με Lufthansa. 

 

 Τρεις (3) ακριβές διανυκτερεύσεις στο Μπιλμπάο, με 

είσοδο στο εμβληματικό Μουσείο Γκοούγκενχαϊμ, και δύο 

(2) βράδια στο υπέροχο Σαν Σεμπαστιάν! 

 

  Εξασφαλίζουμε άνετη είσοδο στο διάσημο μουσείο 

Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάo (με προ-κρατημένα εισιτήρια).  

 

 Μοναδικές επισκέψεις/ξεναγήσεις: Στην Γκερνίκα, το 

χωριό-σύμβολο του ισπανικού εμφυλίου. Στο Γκέτσο με τη 

γέφυρα-μνημείο της UNESCO. Στην Μπιαρίτς, στη γαλλική 

πλευρά της Χώρας των Βάσκων. 

 

 Επίσκεψη στις διάσημες σπηλιές της Αλταμίρα με τις 

προϊστορικές βραχογραφίες ηλικίας χιλιάδων ετών. 

 

 Τα ξενοδοχεία μας είναι 4* sup με εξαιρετικές 

υπηρεσίες.  

 

 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! 

 

 Το Versus Travel προσφέρει διπλανή θέση κενή στο 

πούλμαν (εκτός αν είστε οικογένεια) 

 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο 

στα Ελληνικά Versus Travel. 

 

Προσοχή: οι φόροι των πόλεων των ξενοδοχείων, τα 

checkpoints καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται 

τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αφιερώνουμε το ταξίδι αυτό στη Χώρα των Βάσκων, γνωρίζοντας την ιστορική αυτή περιφέρεια 

σε βάθος, σε έναν ταιριαστό συνδυασμό με τη γειτονική, και επίσης ιστορική κοινότητα της 

Κανταβρίας. Επιλέγουμε για τη διαμονή μας το πολυπρόσωπο Μπιλμπάο, που μπορεί να μη 

φέρει τον «τίτλο» της πρωτεύουσας (όπως η Βιτόρια) αποτελεί ωστόσο στην ουσία την καρδιά 

της Χώρας των Βάσκων. Το μουσείο Γκούγκενχαϊμ έχει βάλει για τα καλά το Μπιλμπάο στον 

παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, με τον ίδιο τρόπο που η παγκόσμια γαστρονομία θεωρεί το Σαν 

Σεμπαστιάν ως έναν από τους επίγειους γαστριμαργικούς παραδείσους, όπου επίσης έχουμε 

προγραμματίσει διαμονή. Αναμφισβήτητο highlight είναι η ακριβή διαμονή στο εκπληκτικό Σαν 

Σεμπαστιάν, όπου επιλέγουμε να μείνουμε για 2 νύχτες, ώστε να απολαύσουμε στο έπακρο την 

πόλη και τη διάσημη γαστρονομική της παράδοση, με όλο τον χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε 

επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη «γαλλική» πλευρά της Χώρας των Βάσκων με εκδρομή 

στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Μπιαρρίτζ. Ένα ακόμα αποκλειστικό ταξίδι του Versus με 

έντεχνο σχεδιασμό, που θα μας μεταφέρει σε μια Ισπανία που δεν πιστεύουμε πως υπάρχει.  

 

 

 Θαυμάστε το μουσείο Γκουγκενχάιμ, το σήμα κατατεθέν του Μπιλμπάο.  

 Γνωρίστε την ηρωική Γκερνίκα, το χωριό με τη δραματική ιστορία που ενέπνευσε τον 

Πικάσο. 

 Περάστε στη «βόρεια» πλευρά της Χώρας των Βάσκων, στο Μπιαρρίτζ, στη Γαλλία.  

 Γευματίστε κάποιο βράδυ στο ιστορικό κέντρο του Σαν Σεμπαστιάν και δοκιμάστε 

όσες μπορείτε περισσότερες από τις αμέτρητες παραλλαγές των πίντσος! 

 Προσπαθήστε να αποκρυπτογραφήσετε τις υπέροχες προϊστορικές βραχογραφίες 

στο σπήλαιο της Αλταμίρα. 

 

 

 



 
 

 

  
Μόνο στο Versus: είσοδος & ξενάγηση στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ 

Σε αυτο το ταξιδι, το Versus Travel εξασφαλιζει προαγορασμενη εισοδο στο Μουσειο 

Γκουγκενχαιμ του Μπιλμπαο, που θεωρειται παγκοσμιο οροσημο της συγχρονης τεχνης 

και αρχιτεκτονικης. Ετσι θα αποφυγουμε τις κουραστικες ουρες στην εισοδο και θα το 

απολαυσουμε οπως του αξιζει! 

Στο εκπληκτικο αυτο αρχιτεκτονημα, το οποιο θεωρειται παγκοσμιως ενα συγχρονο 

μνημειο αρχιτεκτονικης, θα δούμε τις εντυπωσιακες συλλογες του που περιλαμβανουν 

εργα απο όλη την καλλιτεχνικη αφροκρεμα του 20ου και του 21ου αιωνα. To 

συναρπαστικο σχημα του Μουσειου Γκουγκενχαιμ, που θυμιζει μεγαλο καραβι, ηταν ιδεα 

του αρχιτεκτονα Φρανκ Γκερι που το υπογραφει, για να τιμησει το βιομηχανικο παρελθον 

της πολης με τα μεγαλα ναυπηγεια. 

 

Απίστευτη εκδρομή στα διαμάντια της Χώρας των Βάσκων 

Αφιερώνουμε μία ολόκληρη ημέρα στις πιο όμορφες πόλεις και χωριά της περιοχής, 

όπως είναι η ιστορική Τορελαβέγκα με το διάσημο κτηνοτροφικό παζάρι, το παραλιακό 

και ειδυλλιακό Σανταντέρ και ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Ισπανίας η Σαντιγιάνα 

ντελ Μαρ.  

Πολύ κοντά στη Σαντιγιάνα ντελ Μαρ βρίσκεται το περίφημο Σπήλαιο της Αλταμίρα, η 

λεγόμενη και «Καπέλα Σιστίνα της Λίθινης Εποχής». Εκεί ανακαλύφθηκαν οι σπάνιες 

προϊστορικές βραχογραφίες που άφησαν με ανοιχτό το στόμα τους επιστήμονες, καθώς 

υπολογίστηκε πως δημιουργήθηκαν πριν από 35.000 χρόνια! Το αυθεντικό σπήλαιο έχει 

κλείσει για το κοινό, με σκοπό να προστατευθεί αυτό το ανεκτίμητης αξίας μνημείο. 

 

Γιατί επιλέγουμε 2 σπάνιες διανυκτερεύσεις στο Σαν Σεμπαστιάν 

Κάποτε το Σαν Σεμπαστιάν ήταν ένα ταπεινό ψαροχώρι, ωστόσο τον 19ο αιώνα 

μεταμορφώθηκε σε θέρετρο της υψηλής κοινωνίας, 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 Κόντσα. Το Σαν Σεμπαστιάν διατηρεί την παλιά 

κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά του, στην οποία έχει προστεθεί και ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ: 

η παλιά πόλη, διαθέτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά τετραγωνικό μέτρο σε 

ολόκληρη την Ισπανία! Τέλος η πόλη φημίζεται και ως κορυφαίος γαστρονομικός 

προορισμός, με εστιατόρια που κάθε χρόνο αποσπούν τις υψηλότερες διακρίσεις σε 

παγκόσμια κλίμακα!  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Το ταξίδι μας αρχίζει από το Μπιλμπάο στο οποίο διανυκτερεύουμε 3 βράδια για να το 

απολαύσουμε και να το γνωρίσουμε σε βάθος, και με βάση την πόλη να κάνουμε τις 

εξορμήσεις για τη γραφική Τορρελαβέγκα, την παραθαλάσσια Σανταντέρ, στο πολύ 

παραδοσιακό χωριό Σαντιγιάνα ντελ Μαρ, την πολύπαθη Γκερνίκα και φυσικά στις τεράστιας 

σπουδαιότητας Σπηλιές Αλταμίρα με την προϊστορική ζωγραφική! Περνάμε τα ισπανογαλλικά 

σύνορα για να έρθουμε στη λουτρόπολη Μπιαρρίτς, στη γαλλική πλευρά της Χώρας των 

Βάσκων και κατόπιν φτάνουμε στο διάσημο Σαν Σεμπαστιάν με το σπουδαίο φεστιβάλ 

κινηματογράφου και τα εντυπωσιακά ανάκτορα που ήταν οι θερινές κατοικίες των βασιλέων 

της Ισπανίας. Στο Σαν Σεμπαστιάν θα διανυκτερεύσουμε 2 βράδια για να το απολαύσουμε 

όπως του αξίζει.  

 



 
 

 

 

 

GROUP A 

 

GROUP B 

  

6 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1757 19/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 06:10 07:45 

LH 1824* 19/11/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 08:40 10:55 

*operated by Lufthansa Cityline 

LΗ 1143 24/11/2022 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 12:50 15:00 

LH 1284 24/11/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:30  00:15 

6 ΗΜΕΡΕΣ 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

LH 1285 19/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07:05 09:10 

LH 1142 19/11/2022 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 10:00 12:05 

LΗ 1825* 24/11/2022 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΟΝΑΧΟ 11:35 13:45 

*operated by Lufthansa Cityline 

LH 1756 24/11/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 21:25 00:50 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλη σχεδόν η Ευρώπη έλκει –σύμφωνα με τους ειδικούς- την εθνολογική και γλωσσολογική της 

καταγωγή από τη μεγάλη ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Όλη; Όχι! Γιατί μία μικρή πληθυσμιακά φυλή 

φαίνεται πως ζει από πάντα στη δυτική πλευρά στους πρόποδες των Πυρηναίων. Είναι οι Βάσκοι, 

μια πανάρχαια, ορεσίβια αρχικά φυλή, που δεν ξεπερνά πληθυσμιακά τα 3-4 εκατομμύρια, κι 

ωστόσο καυχιέται πως έχει καταφέρει να διατηρήσει την ιδιαίτερη κουλτούρα και την ψυχοσύνθεσή 

της παρά τη διαχρονική πίεση από τους πληθυσμιακούς γίγαντες της Ισπανίας και της Γαλλίας.  

Οι Βάσκοι δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο λαό της Ευρώπης. Μιλούν μία γλώσσα, την euskera 

που κανείς γλωσσολόγος δεν έχει καταφέρει να κατατάξει σε κάποια ευρύτερη γλωσσική 

οικογένεια. Ασκούν έθιμα που δεν απαντώνται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η 

κοσμοθεωρία τους, σφυρηλατημένη από τη συνεχή προσπάθεια «να μείνουν Βάσκοι» τους κάνει 

να ξεχωρίζουν. Η κοκκινοπράσινη σημαία τους, η ikurriña, είναι παρούσα σε κάθε δημόσιο κτίριο 

και υπηρεσία. Οι πόλεις και τα χωριά τους διατηρούν ακόμη και σήμερα τη διπλή ονομασία τους 

(ισπανική και βάσκικη), σε πείσμα δεκαετιών που η γλώσσα παρέμενε απαγορευμένη: το ισπανικό 

Μπιλμπάο είναι το βάσκικο Μπίλμπο, το διάσημο Σαν Σεμπαστιάν είναι για τους Βάσκους η 

Ντονόστια, η πρωτεύουσα Βιτόρια είναι στην euskeraη Γκαστέιζ.  

Η γλώσσα τους θεωρείται από τις δυσκολότερες στην εκμάθηση για έναν Ευρωπαίο. Οι λιγοστές 

ομοιότητες με την ουγγρική (γλώσσα επίσης μη συγγενή της ινδοευρωπαϊκής), απλά 

επιβεβαιώνουν το δύσκολο εγχείρημα. Η σύνταξη είναι ασυνήθιστη (υποκείμενο-αντικείμενο-

ρήμα), οι πτώσεις άφθονες, οι κλίσεις επίσης, ακόμη και ο τρίτος αριθμός (αόριστος, πέρα του 

ενικού-πληθυντικού) καθιστά τα βασκικά ένα σχεδόν άπαρτο κάστρο για τους γλωσσομαθείς. Κι 

όμως οι Βάσκοι, που ζουν στη Χώρα των Βάσκων και στη Ναβάρρα, τη μιλούν ή την 

καταλαβαίνουν σχεδόν στο σύνολό τους, με το ποσοστό αυτό πάντως να πέφτει δραματικά στην 

άλλη πλευρά των συνόρων, στη γαλλική Χώρα των Βάσκων.   

 

 

 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσείο Γκούγκενχαϊμ 

Στον ναό της τέχνης 

 

Ένα αρχιτεκτονικό θαύμα από αμμόλιθο, γυαλί και τιτάνιο. Ο απόλυτος ναός της τέχνης. 

Το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ, το φουτουριστικό κτίριο στην πρωτεύουσα της χώρας των 

Βάσκων, αποτελεί ορόσημο στο Μπιλμπάο. Όπως αποδεικνύεται, ο αρχιτέκτονας Frank 

O. Gehry έβαλε όλο τον δημιουργικό του οίστρο. Το κεντρικό αίθριο με ύψος 50 μέτρων 

είναι ο ψηλότερος χώρος του μουσείου. Τα πάντα κατακλύζονται από το φως που πέφτει 

ελαφρά, παιχνιδιάρικα, δίνοντας την αίσθηση ενός λαβυρίνθου σε τρία επίπεδα. 

Χαθήκαμε στις «Σκιές» του Άντι Γουόρχολ και τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό του Μαρκ 

Ρόθκο. Η «μαμά αράχνη», δηλαδή η γιγάντια αράχνη της γαλλίδας γλύπτριας Λουίζ 

Μπουρζουά στον προαύλιο χώρο του μουσείου που ονομάζεται «Maman», ελληνιστί 

μαμά, αποτέλεσε το τέλειο φόντο στις φωτογραφίες μας! Το μουσείο είναι απλά 

συγκλονιστικό. Ένα μοναδικό επίτευγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, που όταν 

εγκαινιάστηκε το 1997, όχι μόνο προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση για τον πρωτότυπο 

σχεδιασμό του, αλλά ξύπνησε μια ολόκληρη πόλη από τον πολιτιστικό λήθαργο και 

έκανε τον κόσμο από κάθε γωνιά του κόσμου να μιλάει γι' αυτό, ακόμη κι αν ήταν για να 

το επικρίνει. Το Γκούγκενχαϊμ, έχει όλα όσα χρειάζεται για να κάνει αίσθηση... 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σαν Σεμπαστιάν είναι μία από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες της υψηλής γαστρονομίας. Δεν είναι 

μόνο ο νυχτερινός ουρανός της Χώρας των Βάσκων που είναι γεμάτος άστρα, είναι και τα 

εστιατόρια της πόλης που τα αστέρια Michelin δίνουν και παίρνουν, τοποθετώντας την Ντονόστια 

(όπως λέγεται η πόλη στα βάσκικα) στην κορυφή της προτίμησης των καλοφαγάδων όλου του 

κόσμου! Πώς μπορεί όμως κανείς να απολαύσει στο έπακρο τη νο 1 σπεσιαλιτέ των Βάσκων στο 

Σαν Σεμπαστιάν, τα λεγόμενα τάπας; Πάμε να δούμε! 

1. Καταρχάς ξεχάστε τη λέξη «τάπας»! Μπορεί σε όλη την Ισπανία να λέγονται έτσι, τώρα 

όμως είστε στην πρωτεύουσα του καλού φαγητού. Οι Βάσκοι λοιπόν τα λένε pinchos ή 

pintxos (στη βασκική γλώσσα). Και όχι μόνο αυτό: αν αλλού πρόκειται απλώς για 

συνοδευτικές μπουκίτσες, εδώ μιλάμε για ολοκληρωμένα γαστρονομικά αριστουργήματα, 

μικρά «εισιτήρια για τον παράδεισο»… 

2. Κάντε pintxos-barότσαρκα! Μην περιοριστείτε μονάχα σε ένα pintxos-bar. Στους Βάσκους 

αρέσει να δοκιμάζουν σε ένα μπαρ, να πηγαίνουν στο επόμενο, να συνεχίζουν σε ένα τρίτο 

και ούτω καθεξής. Ε, κάτι θα ξέρουν!... 

3. Δείτε τα pintxos της ημέρας. Συνήθως θα δείτε τι pintxos προσφέρει το κάθε μπαρ στη 

βιτρίνα του, ή γραμμένα σε κατάλογο. Σε κάποια μπαρ μπορείτε να πάρετε μόνοι σας ό,τι 

θέλετε, σε κάποια άλλα θα πείτε στον μπάρμαν τι σας αρέσει και θα σας σερβίρει εκείνος. 

Να θυμάστε πως πολλές φορές τα καλύτερα pintxos ημέρας γράφονται στον κατάλογο 

πάνω (ή πίσω) από το μπαρ και είναι αυτά που σερβίρονται ζεστά! 

4. Δεν χρειάζεται να κρατάτε λογαριασμό. Ο Βάσκος μπάρμαν έχει αναπτύξει μία σούπερ-

ικανότητα που δεν έχει κανείς άλλος στον κόσμο:  μπορεί το μαγαζί να είναι γεμάτο, κι όμως 

εκείνος ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσα pintxos έχει καταναλώσει ο κάθε πελάτης, ώστε να 

χρεώσει στο λογαριασμό το αντίστοιχο αντίτιμο. Εσείς απλώς, απολαμβάνετε!... 

5.  Εξασκείστε τα ισπανικά σας! Σπανίως θα δείτε κατάλογο με pintxos στα αγγλικά, ευκαιρία 

λοιπόν να ξεσκονίσετε τα ισπανικά σας ή να βουτήξετε χωρίς σωσίβιο στον ωκεανό που 

λέγεται «βάσκικη γλώσσα»… 

6. Το σωστό το pintxo θέλει και σωστό ποτό. Είστε στη Χώρα των Βάσκων. Τι θα πει αυτό; Μην 

κάνετε το σφάλμα να συνοδεύσετε το pintxo σας με αναψυκτικό ή κάτι τέτοιο. Επωφεληθείτε 

της ευκαιρίας και ζητήστε κάτι τοπικό, κάτι που δεν θα το βρείτε έξω από τη Χώρα των 

Βάσκων: οι ντόπιοι προτιμούν txacoli (τσάκολι), φρουτώδες ημι-αφρώδες κρασί που 

παράγεται στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Σεμπαστιάν. Εναλλακτικά, συνοδεύστε το pintxo 

με μηλίτη (sidra στα ισπανικά), που τον αγαπούν όλοι οι Ισπανοί! 

Και καλή όρεξη! 

5+1 τρόποι  

για να 

απολαύσετε 

pintxos  

σαν Βάσκοι! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – 

Μπιλμπάο (πτήση και πανοραμική ξενάγηση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού για το Μπιλμπάο, τη μεγαλύτερη 

και διασημότερη πόλη στη Χώρα των Βάσκων. Το 

Μπιλμπάο (Μπίλμπο στα βασκικά) συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο μέρος του βασκικού πληθυσμού και τα 

τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και 

αναδιαμόρφωση. Δεν είναι όμως η πρωτεύουσα της 

χώρας, με τον (άτυπο έστω) τίτλο αυτό να τον διατηρεί 

η Βιτόρια. 

Πανοραμική ξενάγηση για να γνωρίσουμε την πόλη 

και να προσανατολιστούμε.  

Το Μπιλμπάο είναι μία από τις πρώτες πόλεις που 

ιδρύθηκαν τον 14ο αιώνα, στον δρόμο των 

προσκυνητών για το μοναστήρι Σαντιάγο ντε 

Κομποστέλα στη Χώρα των Βάσκων. Τον 19ο και 20ό 

αιώνα, εξελίχθηκε σε μεγάλο βιομηχανικό κέντρο, με 

βαριά βιομηχανία, λόγω κυρίως της υψηλής 

ποιότητας του τοπικού σιδήρου. Η επεξεργασία 

σιδήρου και η αλιεία στον Ατλαντικό (με τους Βάσκους 

να φτάνουν μέχρι τον σημερινό Καναδά στο κυνήγι 

φαλαινών) αποτέλεσαν διαχρονικά τις πιο αποδοτικές 

ασχολίες των κατοίκων τόσο της χώρας όσο και του 

Μπιλμπάο. Ωστόσο με την είσοδο της Ισπανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα άλλαξαν. Και εδώ 

αρχίζει η πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτής της 

πόλης. Τα εργοστάσια έκλεισαν, το ψάρεμα 

περιορίστηκε, βάσει των νέων ευρωπαϊκών κανόνων, 

και το Μπιλμπάο, παράκμασε έντονα και επικίνδυνα. Η 

ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα, ο εθνικισμός το ίδιο, 

και το τέλμα οδήγησε σε άσχημες καταστάσεις. 

Όμως, αμέσως ετέθη ένας νέος σχεδιασμός: μία νέα 

βιομηχανία επρόκειτο να αναπτυχθεί στο Μπιλμπάο, 

αυτή του ποιοτικού τουρισμού σε συνδυασμό με τον 

πολιτισμό και την υψηλή γαστρονομία. Και η πόλη 

άρχισε να ξαναχτίζεται και να ξαναζωντανεύει. Σήμερα 

το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων είναι από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη με μέσο εισόδημα κατ’ 

άτομο τα 1.950 ευρώ. Όσο για το μεγάλο ορόσημο 

της πόλης, είναι πλέον το Μουσείο Γκουγκενχάιμ, που 

σχεδίασε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι και 

εγκαινιάστηκε το 1997 από τον Χουάν Κάρλος.  

Ξεκινάμε λοιπόν τη γνωριμία μας με την πόλη που 

βρέχεται από τον ποταμό Ναβάρο και διαθέτει 17 

γέφυρες και 18 πάρκα. Σήμερα θα περάσουμε από 

Μπιλμπάο 

Μπιλμπάο 

πίντσος στο Μπιλμπάο 

Μπιλμπάο 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την Παλιά Συνοικία με τους 7 δρόμους της αρχικής 

χάραξης του Μπιλμπάο που παραμένουν ίδιοι από 

το 1400 (!) αλλά θα πάρουμε και μια γεύση από την 

αναγεννημένη Ενσάνχε, τη νέα πόλη με τις μεγάλες 

λεωφόρους και τα εμβληματικά ιστορικά και 

φουτουριστικά κτίρια. Η Ενσάχε σχεδιάστηκε τον 19ο 

αιώνα ως προέκταση της Παλιάς Πόλης, στα 

πρότυπα της Βαρκελώνης. Η αρχιτεκτονική του 

Μπιλμπάο είναι εντυπωσιακή. Σαν μάθημα ιστορίας 

του στυλ: σε μία βόλτα βλέπεις γύρω σου εξαιρετικά 

δείγματα γοτθικά, νέο-γοτθικά, μπαρόκ, νέο-μπαρόκ, 

Αρ Νουβό, Αρ Ντεκό, αλλά και σύγχρονα με 

υπογραφές πολύ διάσημων αρχιτεκτόνων. Μερικά 

μόνο από τα αξιοθέατα του Μπιλμπάο που θα δούμε 

σήμερα και τις επόμενες ημέρες είναι το ιστορικό 

αλλά και πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο Δέουστο του 

1886, η εμβληματική Κυκλική Πλατεία, η Παλιά Αγορά, 

το ιστορικό θέατρο Αριάγκα του 1890, το 

Δημαρχιακό Μέγαρο κ.α.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση στο Μπιλμπάο. 

 

2η ημέρα: Μπιλμπάο – Γκέτσο  και επίσκεψη στο 

Μουσείο Γκουγκενχάιμ. 

Ξεκινάμε το πρωί για το διάσημο Μουσείο 

Guggenheim. Επίσκεψη στο Μουσείο, το 

φουτουριστικό κτίριο του Αμερικανού αρχιτέκτονα 

Φρανκ Γκέρι 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. Για να 

είμαστε ειλικρινείς, το μουσείο αυτό έβαλε το 

παρηκμασμένο τότε Μπιλμπάο στον παγκόσμιο 

ταξιδιωτικό χάρτη, αλλά σήμανε και την εκκίνηση για 

μία νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση των μουσείων σε 

όλο τον κόσμο. Μετά το θαύμα του Μπιλμπάο, οι 

πόλεις ζητούν μουσεία και κτίρια από σταρ 

αρχιτέκτονες που θα λειτουργούν τα ίδια σαν 

εκθέματα χάρη στον σχεδιασμό τους – ανάλογα 

παραδείγματα έχουμε και στην Ελλάδα (βλ. Μουσείο 

Ακρόπολης, Προσθήκες του Καλατράβα στο 

Ολυμπιακό Στάδιο, ΚΠΣΝ). Το σχήμα του Μουσείου 

Γκουγκενχάιμ, που θυμίζει μεγάλο καράβι, ήταν ιδέα 

του Φρανκ Γκέρι για να τιμήσει το βιομηχανικό 

παρελθόν της πόλης με τα μεγάλα ναυπηγεία. 

Εξάλλου ταιριάζει και η τοποθεσία με αυτό το σχήμα 

– είναι σαν το μουσείο να πλέει στον ποταμό 

Ναβάρο. Τα υλικά που κυριαρχούν στην κατασκευή 

Μπιλμπάο 

Μπιλμπάο 

Γκέτσο 

Γκερνίκα 



 
   

του είναι το μπετόν και το σίδερο. Όσο για τα 

εκθέματα, φέρουν τις υπογραφές των μεγαλύτερων 

και διασημότερων καλλιτεχνών του 20ού και του 21ου  

αιώνα και θα τα απολαύσουμε όλα με την ησυχία 

μας σε ειδική ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό, 

που εξασφαλίζει το Versus Travel. Επιπροσθέτως τα 

εισιτήρια για το μουσείο είναι προαγορασμένα κι έτσι 

δεν θα ταλαιπωρηθούμε καθόλου στις κουραστικές 

ουρές…  

Μετά την επίσκεψή μας στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ, 

συνεχίζουμε για να δούμε άλλο ένα πρωτοποριακό 

για την εποχή του αρχιτεκτόνημα του Μπιλμπάο. Την 

κρεμαστή γέφυρα της Βισκάια, στην περιοχή Γκέτσο, 

το επίνειο της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 1893 από 

τον αρχιτέκτονα μηχανικό Αλμπέρτο Παλάθιο και είναι 

η πρώτη γερανογέφυρα στον κόσμο.  

Διανυκτέρευση στο Μπιλμπάο. 

 

3η ημέρα: Μπιλμπάο – Ολοήμερη εκδρομή σε 

Σανταντέρ – Τορρελαβέγκα – Σαντιγιάνα ντελ Μαρ – 

Αλταμίρα  

Πρωινή αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή στη 

γειτονική αυτόνομη περιφέρεια της Κανταβρίας. 

Πρώτος μας σταθμός η πρωτεύουσα  της 

Κανταβρίας το Σανταντέρ, τη μεγάλη παραθαλάσσια 

πόλη και το παλαιό επίνειο του βασιλείου της 

Καστίλης. Το όνομα της πόλης είναι διάσημο εντός 

και εκτός Ισπανίας χάρη στην ομώνυμη τράπεζα, 

από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

Ευρώπης, η ίδια η πόλη ωστόσο παρουσιάζει μεγάλο 

ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Στην περιοχή 

μαρτύρησε ο Άγιος Εμετέριο (San Emeterio), περίπου 

το 300 μ.Χ. από το όνομα του οποίου μάλλον 

προέρχεται, μέσω παραφθοράς και το τοπωνύμιο 

«Σανταντέρ». Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην 

κωμόπολη της Τορρελαβέγκα, ιστορικός πυρήνας 

της περιοχής, με ένα σημαντικό κτηνοτροφικό παζάρι 

που πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα.  

Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο 

ιστορικά χωριά της Ισπανίας τη Σαντιγιάνα ντελ Μαρ. 

Βόλτα και επίσκεψη - πολύ κοντά- στο περίφημο 

Σπήλαιο της Αλταμίρα, η λεγόμενη και «Καπέλα 

Σιξτίνα της Λίθινης Εποχής». Εδώ ανακαλύφθηκαν οι 

σπάνιες προϊστορικές βραχογραφίες που άφησαν 

με ανοιχτό το στόμα τους επιστήμονες, καθώς 

υπολογίστηκε πως δημιουργήθηκαν πριν 35.000 

χρόνια! Το αυθεντικό σπήλαιο έχει κλείσει για το κοινό, 

με σκοπό να προστατευθεί αυτό το ανεκτίμητης αξίας 

μνημείο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο Μπιλμπάο. 

Διανυκτέρευση. 

Μπιλμπάο 

Σανταντέρ 

Σανταντέρ 

Βραχογραφίες στην Αλταμίρα 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επίσκεψη στην Αλταμίρα μπορεί να 

γίνει μόνο με προκράτηση και ραντεβού) 

 

4η ημέρα: Μπιλμπάο – Γκερνίκα – Μπιαρρίτζ – Σαν 

Σεμπαστιάν (οδική διαδρομή, επισκέψεις) 

Πρωινή αναχώρηση με τελικό μας προορισμό το Σαν 

Σεμπαστιάν. Πρώτα όμως θα έρθουμε 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. Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές, όσο και 

σοκαριστικές απεικονίσεις της βιαιότητας του 

πολέμου, τον πίνακα «Γκερνίκα» που εκτίθεται 

σήμερα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Βασίλισσα 

Σοφία, στη Μαδρίτη.  

Κατόπιν θα κατευθυνθούμε στην Γαλλία, για την 

διάσημη λουτρόπολη που βρίσκεται στην αντίπερα 

πλευρά των Γάλλο-ισπανικών συνόρων, το 

Μπιαρίτζ, ένα κοσμοπολίτικο θέρετρο των Γάλλων 

στον Ατλαντικό, αντίστοιχο με εκείνα της Κυανής 

Ακτής. Η διαδρομή μας διαρκεί περίπου 1 ½ ώρα. 

Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ στην 

κοσμοπολίτικη αυτή παραθαλάσσια πόλη. Στη 

συνέχεια θα ξαναμπούμε στην Ισπανία και θα 

κατευθυνθούμε στο Σαν Σεμπαστιάν, την πανέμορφη 

αυτή πόλη και «γαστρονομική πρωτεύουσα» της 

Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στο Σαν Σεμπαστιάν. 

 

5η ημέρα: Σαν Σεμπαστιάν (περιήγηση στην πόλη)  

Ημέρα αφιερωμένη στο Σαν Σεμπαστιάν (Ντονόστια, 

στα βασκικά) η σημερινή. Ιδρύθηκε το 1524 και η 

παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που 

συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και 

απότομο Μόντε Ουργούλ, το οποίο περιβάλλεται 

από το φρούριο Λα Μότα του 16ου αιώνα. Η 

σύγχρονη πόλη εκτείνεται κατά μήκος των όχθων του 

ποταμού Ουρουμέα.  Κάποτε το Σαν Σεμπαστιάν 

ήταν ένα ταπεινό ψαροχώρι, ωστόσο τον 19ο αιώνα 

μεταμορφώθηκε σε θέρετρο της υψηλής κοινωνίας, 

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.  

Σαντιγιάνα ντελ Μαρ 

Μπιαρρίτζ 

    Σαν Σεμπαστιάν 

πίντσος 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα σαλόνια του καζίνο (σήμερα στο ίδιο κτίριο 

στεγάζεται το δημαρχείο) συνωστιζόταν ο πλούτος 

και η αριστοκρατία της Ευρώπης, όπως και στη 

«βασιλική» παραλία, την αχανή, πανέμορφη, 

αμμουδερή Κόντσα, 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 παρακμή. Τα τελευταία χρόνια όμως 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, διαθέτει τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση μπαρ ανά τετραγωνικό 

μέτρο σε ολόκληρη την Ισπανία! Επίσης από το 1953 

και κάθε Σεπτέμβριο, πραγματοποιείται εκεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό διεθνές κινηματογραφικό 

φεστιβάλ, το περίφημο Φεστιβάλ του Σαν 

Σεμπαστιάν.  

Η πόλη φημίζεται φυσικά και ως κορυφαίος 

γαστρονομικός προορισμός σε ολόκληρο τον 

κόσμο, με εστιατόρια που κάθε χρόνο αποσπούν τις 

υψηλότερες διακρίσεις σε παγκόσμια κλίμακα. 

Βασικά αξιοθέατα του Σαν Σεμπαστιάν είναι τα 

ανάκτορα Μιραμάρ και Αγιέτε, με τους υπέροχους 

κήπους τους. Εκεί κατέλυαν οι βασιλείς της Ισπανίας 

τους θερινούς μήνες. Σήμερα λοιπόν θα 

περιηγηθούμε και τα σοκάκια της στην πόλη για να 

την γνωρίσουμε καλύτερα, να ξεχυθούμε στα 

πλούσια καταστήματα και τις αγορές της και φυσικά 

να δειπνήσουμε και να γευθούμε τις λειχουδιές της. 

Διανυκτέρευση στο Σαν Σεμπαστιάν.  

 

6η ημέρα: Σαν Σεμπαστιάν – Μπιλμπάο – Πτήση 

επιστροφής 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος 

για μια γρήγορη τελευταία βόλτα στην πόλη. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο για την  

πτήση επιστροφής μας μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού στην Αθήνα. 

 

 

 

 

Μπιαρρίτζ 

Σαν Σεμπαστιάν 

πίντσος με χταπόδι 

Σαν Σεμπαστιάν 

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 VersusTravel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. 

Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

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

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

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 19.11 

€ 749 € 929 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.284 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + €320 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

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

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

δείτε την ειδική προσφορά«Stop Over Athens» 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 

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

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

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

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Πέντε (5)  συνολικά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 

ξενοδοχει ́α 4* sup 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και 

ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Η είσοδος στο μουσείοGuggenheim 

 Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί για τις 

εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις που προβλέπονται από το 

πρόγραμμα (Μπιλμπάο)  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του γραφείου 

μας 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο VersusTravel 

 Ασφάλεια αστικήςευθύνης.  

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων 

καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική 

τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 

συνήθως 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή 

επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε 

μας τι περιλαμβάνει) εκτός από εισόδους σε  αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 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: 300 € 

 Είσοδοι σε αξιοθέατα. 

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 VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από τοτμήμα 

πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 
 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή 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-mailκ.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 

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 

VersusTravel 

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/


 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, 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 VersusTravel 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.  

 VersusClub, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

Το VersusClub, 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 VersusClub 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 loungebar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 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 VersusTravel 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. 



 
 

 Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travelkit 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 – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, 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 VersusLive 

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 VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το VersusTravel 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 VersusTravel. 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. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel 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 

VersusTravel 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 VersusTravel 

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 VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

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

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, 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 VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

 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.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας 

 

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 

 

 

 

 

 


