
 

  

 
Αναχωρήσεις 2021:  19.07, 02.08, 23.08, 23.10    10 ημέρες 

Οι κρυφές ομορφιές της Κεντρικής  

και Βόρειας Ιταλίας 

Ταξίδι βγαλμένο από ταινία 

 

 

Γυρίζουμε την Ιταλία μέσα από ταινίες, από το Πόρτο Φίνο στη Βενετία, και από τα 

χωριά της Τοσκάνης στις βίλες του Παλάδιου, τη λίμνη Γκάρντα και τη Βερόνα 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
  

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ταξίδι διαφορετικό στην Ιταλία με έντονα άρωμα Versus.  Περιλαμβάνονται καραβάκια, τρένα, είσοδοι που 

αναφέρονται παρακάτω καθώς επίσης και είσοδοι πόλεων και φόροι ξενοδοχείων. Ένα μεγάλο κόστος 

που περιλαμβάνεται στην τιμή μας και το οποίο δεν πληρώνετε τοπικά. Έτσι έχετε προκαθορισμένο κόστος 

από την Αθήνα. Ταξιδεύετε βλέπετε με το Versus. Πλούσια 10 ήμερη διάρκεια που χτενίζει σπάνιες ομορφιές 

της κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας που δεν θα βρείτε στα συνήθη τουριστικά προγράμματα. 

➢ Επισκεπτόμαστε την Τοσκάνη σε βάθος. Εκδρομή σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Τοσκάνης 

στα μαγευτικά μεσαιωνικά της Ιταλίας που συνήθως παρακάμπτονται, όπως το γεμάτο κήπους 

Μονταλτσίνο, το διάσημο Μοντεπουλτσιάνο με τα αναγενησιακά παλάτια. Είναι απολαυστικό να 

περπατάς στα χωριά της Τοσκάνης. Συμμετέχετε και εσείς σε μια ταινία που γυρίζεται με 

πρωταγωνιστή εσάς. 

➢ Δυο διανυκτερεύσεις στη Λούκα, απ΄ όπου θα εξορμήσουμε στην ακτή της Λιγυρίας. Με καραβάκι 

από τη Λα Σπέτσια θα θαυμάσουμε τα κρεμαστά χωριά στην περιοχή Τσίνκουε Τέρρε, το Πόρτο 

Βένερε και στη Λα Σπέτσια (περιλαμβάνεται το κόστος για το καραβάκι και το τραίνο). 

➢ Η εξερεύνησή μας στην ακτή της Λιγυρίας και της Ιταλικής Ριβιέρας συνεχίζει με την Σάντα 

Μαργαρίτα ντε Μαργαρίτα ντε Λιγκουίρα και με το διάσημο ψαροχώρι Πόρτο Φίνο, γιατί ταξιδεύετε 

με το Versus και δεν μπορείτε να έχετε προαιρετικές εκδρομές στο πρόγραμμά σας, ούτε επίσης 

θέλετε να γνωρίζουμε πλημμελώς και με εκπτώσεις ένα τόπο. Η είσοδος στο Πόρτο Φίνο 

περιλαμβάνεται. 

➢ Για όλη την εξερεύνηση της ακτής της Λιγυρίας  οι είσοδοι από τα καραβάκια, το τρένο (διπλή 

διαδρομή) και το Πόρτο Φίνο, ένα κόστος άνω των €60. 

➢ Επίσκεψη στο Ραπάλλο. 

➢ Περιλαμβάνεται προαγορασμένη είσοδος (περίπου 24 €), στην Γκαλερία Ουφίτσι, πολύ βασικό 

για να αποφύγουμε τις ουρές αλλά και για να μπούμε στη θαυμάσια  πινακοθήκη της Φλωρεντίας 

και όχι να την θαυμάσουμε απέξω. Έχουμε επίσης οργανώσει ειδική ξενάγηση με διπλωματούχο 

τοπικό ξεναγό, επιπλέον του Έλληνα αρχηγού. 

➢ Επίσκεψη στη μεσαιωνική Λούκα με το οκταγωνικό της σχήμα. 

➢ Τρείς διανυκτερεύσεις στην κορωνίδα των πόλεων της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία. 

➢ Επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη Σιένα. 

➢ Επίσκεψη στο Σαν Τζιμινιάνο με τους αγέρωχους πύργους. 

➢ Επίσκεψη στην Ασίζη και το Σπολέτο για να περπατήσουμε στα μαγευτικά λιθόστρωτα σοκάκια 

των μεσαιωνικών πόλεων. 

➢ Εκδρομή στο Αρέτσο (Arezzo). Εύκολα θα αναγνωρίσουμε εδώ τη μεγάλη πλατεία που είδαμε στο 

«Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι. Κάποιοι την κατατάσσουν μάλιστα και ως την 

ωραιότερη πλατεία στην Τοσκάνη! Είναι από τις πιο παλιές πόλεις της Ιταλίας, με εντυπωσιακό 

αρχιτεκτονικό πλούτο. 

➢ Περιήγηση στη μεσαιωνική Φερράρα. 

➢ Διαμονή και περιήγηση στην ιστορική Πάντοβα. 

➢ Εκδρομή στη Βενετία 

➢ Εκδρομή με πλοιάριο στα μαγευτικά νησιά Μουράνο και Μπουράνο. Σπάνια θα βρείτε 

προγράμματα να  προσφέρουν αυτήν την εμπειρία, λόγω των ακριβών μετακινήσεων. Το ταξίδι 

αυτό όμως είναι ταξίδι Versus και δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει γωνιές που έχουν μείνει 

αναλλοίωτες. 

➢ Ολοήμερη εκδρομή προς τη λίμνη Γκάρντα, με στάση στη Βιτσέντζα με τον αρχιτεκτονικό πλούτο 

και τα αριστουργήματα του Παλλάδιο. 

➢ Επίσκεψη στη Βερόνα και το Σιρμιόνε, το πιο γραφικό χωριό της λίμνης Γκάρντα. 

➢ Επίσκεψη και ξενάγηση στη Μπολόνια, μια από τις πιο σημαντικές μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας. 

➢ Διαμονή σε άριστα ξενοδοχεία 4* (ο φόρος περιλαμβάνεται, δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά). 

➢ Τοπικούς διπλωματούχους ξεναγούς επιπλέον του Έλληνα αρχηγού σε Ρώμη και Φλωρεντία, για 

εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και εκτός του πούλμαν. 

➢ Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά έκδοσης Versus Travel. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μαγικό σκηνικό της Τοσκάνης  

Αμπελώνες, χαμηλοι ́ λόφοι, μεσαιωνικά κα ́στρα, ήσυχα χωρια ́ και αγροικίες ανα ́μεσα σε κυπαρίσσια, 

ελιές, στα ́χυα και ηλιοτρόπια. Αυτη ́ η μαγική εικόνα έχει κα ́νει την Τοσκα ́νη έναν από τους 

δημοφιλέστερους ευρωπαι ̈κούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Γεμα ́τη δια ́σπαρτα χωρια ́ και ιστορικές, 

παγκοσμι ́ως γνωστές πόλεις, όπως η Φλωρεντι ́α, η Σιένα και η Πίζα, η ιταλικη ́ αυτη ́ επαρχι ́α συνδυα ́ζει 

τον πολιτισμό με το φυσικό περιβα ́λλον, την ιστορι ́α με τις γεύσεις, τα μουσει ́α με τον απλό τρόπο ζωη ́ς, 

τους αμπελώνες με τον τουρισμό. Παρα ́ την πλούσια ιστορι ́α της, η Τοσκα ́νη είναι ευρύτερα γνωστη ́ ως 

η πατρι ́δα της ιταλικη ́ς Αναγέννησης και τόπος γέννησης μεγα ́λων ιστορικών προσώπων, όπως ο 

Δα ́ντης Αλιγκέρι, ο Σα ́ντρο Μποτιτσέλι και ο Μιχαη ́λ Άγγελος.  

Η Ιταλική Ριβιέρα  

Η Λιγουρι ́α η ́ Λιγυρι ́α, η περι ́φημη "Ιταλική Ριβιέρα", ει ́ναι παγκοσμι ́ως γνωστη ́ για τα καταπληκτικα ́ της 

τοπι ́α, την πλούσια βλα ́στηση και το εύκρατο κλι ́μα της. Αρκει ́ να περπατη ́σει κανείς στα μικρά χωρια ́ ή 

στις πόλεις για να ανακαλύψει μνημει ́α που γοητεύουν με την ομορφια ́ τους και με τον τρόπο που 

ενσωματώνονται στο τοπι ́ο.  

Η Ούμπρια  

Η Ούμπρια, με τις εύφορες κοιλα ́δες της, τους τρεις παραποτα ́μους του Τι ́βερη, τα γραφικα ́ χωρια ́ που 

ακροπατούν στις κορφές των πρα ́σινων λόφων της και τις ιδιαι ́τερης αρχιτεκτονικη ́ς γοητει ́ας πόλεις 

της, όπως η Περούτζια, η Ασι ́ζη και το Σπολέτο, ει ́ναι γνωστη ́ ως "Η πρα ́σινη καρδια ́ της Ιταλι ́ας", (il cuore 

verde d' Italia).  

 

 

 

Πάμε να γνωρίσουμε την Ιταλία, τις 

πόλεις και τις περιοχές που 

επισκεπτόμαστε, μέσα από τις 

αγαπημένες ταινίες! 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

The Portrait of a Lady 

(1995) 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

A Room With a View 

(1985) 

ΒΕΝΕΤΤΟ  

Casino Royale 

(2006) 

ΒΕΝΕΤΤΟ  

Death in Venice  

(1971) 

ΤΟΣΚΑΝΗ 

Under the Tuscan Sun  

(2003) 

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

Call me by 

your name 

(2017) 

ΛΙΓΥΡΙΑ 

The Wolf of 

Wall Street 

(2013) 

ΕΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΙΑ 

Gli amici del bar 

Margherita 

(2009) 

  

 

ΑΡΕΤΣΟ 

La vita e bella 

(1997) 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι ένα ταξίδι φετίχ. Οδικό και εύκολο. Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην μαγευτική Τοσκάνη την 

Λιγυρία και την Ούμπρια,  αλλά με τη λογική του Versus. Ταξίδι που επισκέπτεται την Τοσκάνη σε βάθος, 

όχι μόνο στα τουριστικά και τα πολυφορεμένα. Γεμάτο εκπλήξεις που θα συναντήσουμε σε κάθε ένα 

από αυτά τα υπέροχα μεσαιωνικά χωριά της Βόρειας Ιταλίας, που διατηρούνται σαν μνημεία, αλλά 

συνήθως παραλείπονται από τα τουριστικά προγράμματα, γιατί οι διαμονές δεν βολεύουν ή γιατί 

δίνονται προτεραιότητα σε εμπορικούς προορισμούς. Με το ταξίδι αυτό δεν θα χάσετε ούτε ένα από 

τις διάσημα θέλγητρα της περιοχής, αλλά συνάμα θα γνωρίσετε την Τοσκάνη σε βάθος ζώντας στιγμές 

από την ταινία “Under the Tuscan sun(κάτω από τον ήλιο της Τοσκάνης)”. Θα διαπιστώσουμε μαζί 

πόσο απολαυστικό είναι να περπατάμε σε χωριά, στην πλειονότητά τους χτισμένα πάνω σε 

αμπελώνες. Το γεμάτο κήπους Μονταλτσίνο   ή  το διάσημο Μοντεπουλτσιάνο με τα αναγενησιακά 

παλάτια. Από την άλλη στο Αρέτσο (Arezzo), εύκολα θα αναγνωρίσουμε εδώ τη μεγάλη πλατεία που 

είδαμε στο «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.  Κάποιοι την κατατάσσουν μάλιστα και ως την 

ωραιότερη πλατεία στην Τοσκάνη! To Versus όμως είναι οπαδός των πολιτιστικών και σε ένα τέτοιο 

ταξίδι δεν μπορούμε να δούμε την παλαιότερη πινακοθήκη παγκοσμίως την Ουφίτσι, απ’ έξω. Έχουμε 

προαγοράσει τα εισιτήρια για να μην περιμένουμε στην ουρά, αλλά και να μπορούμε να εισέλθουμε 

στο εξωτερικό και να έχουμε ειδική ξενάγηση, για να θαυμάσουμε μαζί Φιλίππο Λίππι, Πιέρο ντέλα 

Φραντσέσκα, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Σάντρο Μποτιτσέλι, Περουτζίνο, Πιέρο ντι Κόζιμο,   Μιχαήλ 

Άγγελος, Καραβάτζιο, Τζιανμπατίστα Τιέπολο, Καναλέτο και πολλούς άλλους. 

 

➢ Η επίσκεψη στην Γκαλερία Ουφίτσι, με προαγορασμένη είσοδο! 

➢ Ανακαλύψτε το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν» της Τοσκάνης, με τους αγέρωχους πύργους-

σύμβολα δόξας, πλούτου και αντιπαράθεσης μεταξύ οικογενειών. 

➢ Βόλτα στη Βιτσέντζα, με τον αρχιτεκτονικό πλούτο και τα αριστουργήματα του Παλλάδιο.  

➢ Η επίσκεψη στη Βερόνα και το Σιρμιόνε, το πιο γραφικό χωριό της λίμνης Γκάρντα. 

➢ Θαυμάστε τη δαντελωτή παραλιακή ζώνη και τα πέντε ασύγκριτης ομορφιάς μικρά χωριά, 

τα Τσίνκουε Τέρρε, χτισμένα στα απόκρημνα βράχια της Ιταλικής Ριβιέρας. 

Περιπλάνηση και Εξερεύνηση 

Χτενίζουμε τη βόρεια και κεντρική Ιταλία αναζητώντας κρυμμένες γωνιές βγαλμένες από γνωστές ταινίες που 

αγαπήσαμε. Με πλούσια 9ήμερη διάρκεια, το πρόγραμμα αυτό μας συστήνει τη βόρεια (αλλά και την κεντρική) 

Ιταλία μέσα από κινηματογραφικούς θρύλους, μέσα από τραγούδια που άφησαν εποχή, μέσα από την 

ασύγκριτη τοπική αρχιτεκτονική, το θέατρο, την Ιστορία, τις αρχοντικές βίλλες και τα αριστουργήματα του 

Παλλάδιο. Σε δέκα ημέρες απολαμβάνουμε την Εμίλια Ρομάνια, την Λιγουρία, το Βένετο, τη Λομβαρδία και την 

Τοσκάνη, βλέπουμε για πρώτη φορά μεσαιωνικά χωριουδάκια, ακτές, κανάλια, λίμνες και σημαντικές πόλεις 

της Ιταλίας στο ίδιο ταξίδι! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 650 19.07.2021 ΑΘΗΝΑ –   ΡΩΜΗ 08:30 09:35 

Α3 671 28.07.2021 ΒΕΝΕΤΙΑ  – ΑΘΗΝΑ 18:25 21:35 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 650 02.08.2021 ΑΘΗΝΑ –   ΡΩΜΗ 08:30 09:35 

Α3 671 11.08.2021 ΒΕΝΕΤΙΑ  – ΑΘΗΝΑ 18:25 21:35 

Αριθμός Πτήσης 
Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 650 23.08.2021 ΑΘΗΝΑ –   ΡΩΜΗ 08:30 09:35 

Α3 671 01.09.2021 ΒΕΝΕΤΙΑ  – ΑΘΗΝΑ 18:25 21:35 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQUE TERRE 

 Τα κρεμαστά χωριά της Λιγυρίας 

Ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά σημεία που μπορεί να επισκεφθεί κανείς στην Ιταλική Ριβιέρα 

είναι τα “Πέντε Χωριά”. To Monterosso Al Mare, το Vernazza, το Corniglia, το Manarola, το 

Riomaggine  μαζί με τις παραλίες για τους γύρω λόφους αποτελούν το Εθνικό Πάρκο Cinque Terre, 

μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco (1977) 

Τα πέντε αυτά χωριά είναι πέντε ψαροχώρια το ένα σε πολύ μικρή απόσταση από το άλλο χτισμένα 

στην άκρη των απότομων, άγριων και καταπράσινων λόφων της Ιταλικής Ριβιέρας. Τα πολύχρωμα 

σπίτια με τα πράσινα παράθυρά τους δίνουν μοναδικό χρώμα στα χωριά και είναι πανέμορφα 

καθώς δύει ο ήλιος. Τα στενά σοκάκια είναι ότι πρέπει για περπάτημα. Άλλωστε δεν επιτρέπονται τα 

αμάξια στα πέντε χωριά. Τα χωριά μεταξύ τους συνδέονται με τρένο που περνάει από κάθε 

χωριουδάκι αλλά και με μονοπάτια, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ φωνογραφημένα είναι το Vie 

dell’ amore. Στα χωριά οι παλιές εκκλησίες και τα κάστρα είναι τα αξιοθέατα και φυσικά η πανέμορφη 

θέα που σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά στην ομορφιά της φύσης και την επιμονή του 

ανθρώπου που στην άκρη των γκρεμών έφτιαξαν τα πανέμορφα αυτά χωριά. Το πρωινά μπορείτε 

να απολαύσετε το μπάνιο σας στις υπέροχες παραλίες ενώ το βράδυ είναι μια απόλαυση. Τα στενά 

σοκάκια γεμίζουν με κόσμο και μικρά γραφικά μπαράκια και εστιατόρια που προσφέρουν απλόχερα 

πέρα από την Ιταλική φιλοξενία μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και καλού κρασιού, πάντα σε πολύ 

καλές τιμές.  

Φυσικά το κάθε ένα χωριό έχει το δικό του χρώμα και τον δικό του χαρακτήρα. Το Monterosso διαθέτει 

την πιο γνωστή και μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της περιοχής και αποτελεί πόλο έλξης για τους 

λάτρεις της παραλίας. Πολύ όμορφο με τις βουκαμβίλιες και τις κίτρινες ομπρέλες να αποτελούν 

κομμάτι των φωτογραφιών των επισκεπτών. Ενώ  το χωριό Vernazza, αποτελεί το διαμάντι των “Πέντε 

Χωριών” με το φυσικό του λιμάνι και την παλιά εκκλησία στο κέντρο του. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Margherita Li gure 

H Santa Margherita Ligure βρίσκεται περίπου 35 

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Γένοβας. Έχει 

λιμάνι, που χρησιμοποιείται τόσο για τον 

τουρισμό όσο και για τις αλιευτικές 

δραστηριότητες. Μέρος κοινής περιοχής 

περιλαμβάνεται στο Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο 

του Portofino. 

Αρχικά αποτελούταν από δύο διαφορετικές  

κοινότητες οι οποίες ενώθηκαν το 1813 κάτω από 

την κυριαρχία του Μέγα Ναπολέοντα με την 

ονομασία Πόρτο Ναπολεόνε. Δύο χρόνια 

αργότερα προσαρτήθηκε στο βασίλειο της 

Σαρδηνίας πέρνοντας το όνομα που φέρει μέχρι 

και σήμερα. Το 1961 έγινε μέρος του 

νεοσυσταθέντος βασιλείου της Ιταλίας. 

Εξελίχθηκε σε τουριστικό θέρετρο αμέσως μετά 

τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

 

Πορτοφίνο 

Ιταλικό ψαροχώρι και τουριστικό θέρετρο 

γνωστό για το μικρό του λιμάνι και τους 

διάσημους επισκέπτες του. Βρίσκεται στην 

επαρχία της Γένοβας στην Ιταλική Ριβιέρα. Το 

Πορτοφίνο το Δεκέμβριο του 2013 είχε 449 

κατοίκους. 

Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το 

Πορτοφίνο, ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και με 

το όνομα Portus Delphini, δηλαδή το λιμάνι των 

δελφινιών, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

δελφινιών που ζούσαν στο κόλπο. 

Το 1815 έγινε μέρος του Βασιλείου της Σαρδηνίας 

και, από το 1861, του ενωμένου Βασιλείου της 

Ιταλίας. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, πρώτα οι Βρετανοί, στη 

συνέχεια, άλλοι αριστοκράτες τουρίστες από τη 

Βόρεια Ευρώπη άρχισαν να επισκέπτονται το 

Πορτοφίνο, όπου έφτασαν με άμαξα από τη 

Σάντα Μαργκερίτα Λιγκούρε. Ο Ώμπρεϊ Χέρμπερτ 

ήταν ένας από τους πιο διάσημους Άγγλους 

που είχαν βίλα στο Πορτοφίνο. Τελικά όλο και 

περισσότεροι έχτισαν βίλες για διακοπές, και από 

το 1950 ο τουρισμός έγινε η κύρια βιομηχανία 

της πόλης. 

 



 

 
 

Γιατί επιλέγουμε είσοδο και ξενάγηση στη Γκαλερία Ουφίτσι  

Τι είναι η πινακοθήκη Ουφίτσι και γιατί ονομάζεται έτσι  

 Ως γνωστόν η τέχνη στην Ιταλία και δη η 

αναγεννησιακή παραγόταν για λογαριασμό 

των πλούσιων ευγενών. Οι οποίοι μέσω 

αυτής επεδείκνυαν τον πλούτο, τη δύναμη 

αλλά και την πνευματική καλλιέργειά τους – 

διότι χωρίς την τελευταία θα έπεφταν στην 

κατηγορία των παρακατιανών. Τέτοιοι 

αριστοκράτες ήταν οι Μέδικοι στη Φλωρεντία. 

Επένδυαν στην τέχνη για αιώνες και χάρη σ’ 

αυτήν σήμερα η δυναστεία τους είναι η πιο 

διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η ίδρυση της 

Πινακοθήκης Ουφίτσι, είναι δημιούργημα 

μιας γυναίκας, της τελευταίας απογόνου των 

Μεδίκων. Toν Ιούλιο του 1737 όταν πέθανε ο Τζιάν Γκαστόνε των Μεδίκων μόνη κληρονόμος έμεινε η 

αδελφή του Λουδοβίκα των Μεδίκων. Όλα τα υπάρχοντα της δυναστείας, συμπεριλαμβανομένων 

κτηρίων, χρημάτων, κοσμημάτων και συλλογών έργων τέχνης αλλά και εδαφών, περιήλθαν σε αυτήν. 

Η ιδία, ήταν λάτρης της τέχνης και βλέποντας την κατάσταση των άλλων βασιλικών οίκων, οι οποίοι 

έχουν ξεπουλήσει κυριολεκτικά όλους τους καλλιτεχνικούς και τους πολιτιστικούς θησαυρούς τους, με 

μια αξιοσημείωτη πράξη που έδειξε μεγάλη διορατικότητα, υπέγραψε οικογενειακό σύμφωνο με την Αγία 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σύμφωνα με το οποίο όλη η προσωπική περιουσία των Μεδίκων, που 

παραχωρούνταν από την ιδία στη δυναστεία της Λορένης (οι διάδοχοι των Μεδίκων), δεν θα 

μεταφερόταν ποτέ έξω από τη Φλωρεντία. Έτσι άρχισε η ιστορία της Πινακοθήκης Ουφίτσι, η οποία είναι 

η παλαιότερη πινακοθήκη παγκοσμίως και στεγάστηκε στο γνωστό οικογενειακό κτήριο στη Φλωρεντία, 

το οποίο είχε κατασκευαστεί αρχικά για τα γραφεία και τις υπηρεσίες της δυναστείας. Εξ ου και η 

ονομασία «ουφίτσι» που σημαίνει «γραφεία».  

Ποια αίθουσα έχει περίοπτη θέση  

Στην Πινακοθήκη, περίοπτη θέση κατέχει η αίθουσα Τριμπούνα που είναι και το παλαιότερο τμήμα της. 

Σχεδιάστηκε το 1584 με σκοπό να φιλοξενήσει τις αρχαιολογικές συλλογές και το περιεχόμενο σε 

ζωγραφικά και γλυπτικά έργα του Σπουδαστηρίου του Παλάτσο Βέκιο, το οποίο ανήκε επίσης στους 

Μεδίκους. Αργότερα μεταφέρθηκαν στην Τριμπούνα όλα τα πολύτιμα εκθέματα από τις συλλογές των 

Μεδίκων σε ολόκληρη την Ιταλία. Η Τριμπούνα είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία που πληροί τα 

πρότυπα μουσείου και γι αυτό λειτούργησε σαν οδηγός για τα επόμενα κέντρα τέχνης των διαφόρων 

ιδρυμάτων. 

Η Γκαλερία Ουφίτσι – περιλαμβάνεται είσοδος και ειδική ξενάγηση 

Η συλλογή της Πινακοθήκης Ουφίτσι έγινε δημοσίως προσβάσιμη το 1769, αν και ήταν ανοιχτή για το 

κοινό, κατόπιν αίτησης, ήδη από τον 16ο αιώνα. Σήμερα στην πινακοθήκη εκτίθενται κατά κύριο λόγο 

έργα ζωγραφικής. Μερικά από τα ονόματα που μπορεί να δει ο επισκέπτης είναι: Φιλίππο Λίππι, Πιέρο 

ντέλα Φραντσέσκα, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Σάντρο Μποτιτσέλι, Περουτζίνο, Πιέρο ντι Κόζιμο, Ραφαήλ, 

Τζορτζόνε, Τισιανός, Τιντορέτο, Βερονέζε, Μιχαήλ Άγγελος, Καραβάτζιο, Τζιανμπατίστα Τιέπολο, 

Καναλέτο. Στην πινακοθήκη εκτίθενται και ζωγράφοι από άλλες χώρες πλην της Ιταλίας οι οποίοι 

εργάστηκαν για τους Μεδίκους, όπως οι Αλμπρεχτ Ντίρερ, Λούκας Κράναχ, Χανς Χόλμπαϊν, Ρούμπενς, 

Ρέμπραντ, βαν Ντάικ, Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Ντελακρουά και πολλοί άλλοι. 



 

 
 

 

  

Τα θαυμαστά χωριά της Τοσκάνης. Γιατί τα επισκεπτόμαστε  

Είναι ένα ταξίδι φετίχ. Οδικό και εύκολο. Και γεμάτο εκπλήξεις σε κάθε ένα από αυτά τα υπέροχα 

μεσαιωνικά χωριά της Βόρειας Ιταλίας, που διατηρούνται σαν μνημεία, αλλά παρέχουν όλες τις 

ανέσεις στους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Εδώ, φυσικά, είναι άγνωστη η λέξη «πανωσήκωμα». 

Αντίθετα είναι πολύ δημοφιλής η λέξη «κρασί». Διότι κάθε ένα έχει και την ποικιλία του. Τα χωριά αυτά 

είναι στην πλειονότητά τους χτισμένα πάνω σε αμπελώνες. Το Κιάντι, το Μπαρόλο και πολλά άλλα 

διάσημα ιταλικά κρασιά σε όλο τον κόσμο παράγονται εδώ. Επίσης το κάθε ένα χωριό έχει τη δική 

του εκλεκτή κουζίνα. Δεν σερβίρουν τις πίτσες και τις κόκκινες μακαρονάδες του νότου. Στην 

Τοσκάνη θα δοκιμάσετε ραβιόλια, ραγού και μοσχομυριστά κρεατικά με δεντρολίβανο, φασκόμηλο, 

θυμάρι και άλλα αρωματικά της περιοχής. Η κουζίνα σε κάθε χωριό είναι ταιριαστή με το κρασί του. 

Κατά τα άλλα, θα απολαύσετε εξοχή. Φρέσκο αέρα. Και καταπληκτική θέα, αφού οι περισσότεροι 

οικισμοί είναι χτισμένοι πάνω σε λόφους.  

Τα πιο διάσημα χωριά τις Τοσκάνης είναι το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο (αυτό είναι κωμόπολη), το 

γραφικό αγροτικό Κιάντι (καταλαβαίνετε από πού πήρε την ονομασία του), το γεμάτο κήπους 

Μονταλτσίνο (εδώ βγαίνει το κρασί Μπαρόλο), το διάσημο Μοντεπουλτσιάνο (με τα αναγενησιακά 

παλάτια), το χτισμένο πάνω στην πέτρα Πιτιλιάνο (με τα σιντριβάνια και τη θέα στην Τοσκάνη), το 

μεσαιωνικό Μοντεφολόνικο (με τα σοκάκια και τα πανέμορφα αγροτόσπιτα).  

Αυτή είναι η Τοσκάνη σε λίγες γραμμές. Είναι απολαυστικό να περπατάς στα χωριά της. Συμμετέχεις 

και εσύ σε μια ταινία που γυρίζεται με πρωταγωνιστή εσένα. Ένα ταξίδι, που θα θυμάστε για πάντα! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα - Ρώμη - Σπολέτο - 

Περούτζια  

Συνάντηση στο αεροδρόμιο των Αθηνών και πτήση για τη Ρώμη. 

Μετά την άφιξή μας στην ιταλική πρωτεύουσα, θα αναχωρήσουμε 

οδικώς με προορισμό μια από τις πιο γοητευτικές πόλεις της 

κεντρικής Ιταλίας, το Σπολέτο. Εκεί λαμβάνει χώρα μία από τις 

σπουδαιότερες γιορτές τέχνης και μουσικής στην Ευρώπη, το 

Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων (Festival dei Due Mondi). Άφιξη και 

ξενάγηση στο Σπολέτο. Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για  την 

πανέμορφη φοιτητούπολη Περούτζια, την πρωτεύουσα της 

Ούμπριας, η οποία είναι μία πόλη-κόσμημα του ιταλικού 

μεσαίωνα, που απλώνεται στην κοιλάδα του Άνω Τίβερη. Άφιξη και 

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στην Περούτζια. 

 

2η ημέρα: Περούτζια - Ασίζη - Αρέτσο - Φλωρεντία 

Πρωινός περίπατος στο ιστορικό της κέντρο της Περούτζια για να 

δούμε την Πλατεία της 4ης Νοεμβρίου με τη φοντάνα Ματζόρε, 

τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Πριόρι του 

11ου αιώνα, κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Ασίζη τη 

γενέτειρα του παγκοσμίως διάσημου… Άγιου Φραγκίσκου. Ο 

Άγιος Φραγκίσκος, που είναι ο κεντρικός ήρωας της 

δραματοποιημένης βιογραφίας του Νίκου Καζαντζάκη «Ο 

φτωχούλης του Θεού», είναι ο πολιούχος της Ασίζης και 

ολόκληρης της Ιταλίας. Η Ασίζη απλώνεται μεταξύ των λόφων 

της Ου ́μπριας. Εδώ και αιώνες καταφθάνουν προσκυνητές απ’ 

όλη της Ιταλία για να επισκεφτούν τη Βασιλική του Αγίου 

Φραγκίσκου καθώς και τη Βασιλική της Αγίας Κλάρας, η οποία 

υπήρξε μία από τις πρώτες μαθήτριες του Αγίου Φραγκίσκου. 

Στους δύο αυτούς ναούς βρίσκονται οι τάφοι των δύο αγίων 

αντίστοιχα. Εμείς θα επισκεφτούμε τους δύο ναούς και θα 

κάνουμε μία μεγάλη βόλτα στα γραφικά μεσαιωνικά στενά της 

πόλης. Αν το επιτρέψει ο χρόνος θα επισκεφτούμε και το 

ερημητήριο ντέλε Καρτσέρι, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της 

Ασίζης πάνω σε έναν απότομο δασώδη γκρεμό στο όρος 

Σουμπάζιο. Στις σπηλιές του γκρεμού αποσύρονταν από τα 

κοσμικά οι μεσαιωνικοί ερημίτες. Εκεί βρίσκεται και ένα μοναστήρι 

αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο.  

Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για το γειτονικό Αρέτσο, την 

πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας της Τοσκάνης. Το Αρέτσο 

είναι από τις πιο παλιές πόλεις της Ιταλίας, με εντυπωσιακό 

αρχιτεκτονικό πλούτο, παρότι υπέστη σοβαρές καταστροφές 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στα 

αξιοθέατα ξεχωρίζουν η Μεγάλη Πλατεία, το Ανάκτορο των 

Μεδίκων και η οικία του μεσαιωνικού ποιητή Πετράρχη. Στην 

ξενάγησή μας θα αναγνωρίσουμε και το σκηνικό από την 

πολυβραβευμένη ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι με τίτλο «Η ζωή 

είναι ωραία» − πρόκειται για τη Μεγάλη Πλατεία, που θεωρείται 

ίσως η ωραιότερη σε όλη την Τοσκάνη. Τελικός προορισμός μας 

για σήμερα είναι η Φλωρεντία. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση στη Φλωρεντία.  

 

Santa Margherita Ligure 

 

____ 

Πίζα 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ημέρα: Φλωρεντία (ξενάγηση) 

Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο, με μια επίσκεψη 

στην πιο σημαντική πινακοθήκη της Ιταλίας, τα Ουφίτσι, όπου 

θα δούμε πολύ διάσημα έργα ζωγραφικής φλωρεντιανών, 

βενετσιάνων και φλαμανδών καλλιτεχνών του μεσαίωνα και της 

αναγέννησης που ανήκαν στη συλλογή των Μεδίκων.  

Έπειτα θα κάνουμε μία ενδελεχή ξενάγηση στην 

πανέμορφη Φλωρεντία με τοπικό ξεναγό επιπλέον του έλληνα 

αρχηγού. Θα γνωρίσουμε καλά αυτή την πόλη-μουσείο, όπως 

δικαίως χαρακτηρίζεται, που σε κάθε σημείο της κρύβει και μία 

υπέροχη ιστορία. Θα πάμε στην Πλατεία ντε λα Σινιορία και στην 

εντυπωσιακή εκκλησία του Τίμιου Σταυρού που είναι τόπος 

ταφής 270 επιφανών Φλωρεντιανών, ανάμεσα στους οποίους 

ο Γαλιλαίος, ο Δάντης, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μακιαβέλι. Θα 

δούμε επίσης τη διάσημη Πόντε Βέκκιο, τη γέφυρα με τα σπίτια 

και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το 

ποτάμι, καθώς και την ιστορική Πλατεία Ντουόμο με τον 

καθεδρικό της Παναγίας των Λουλουδιών που άρχισε να χτίζεται 

το 1296 και ολοκληρώθηκε το 1436. Στον καθεδρικό θα δούμε το 

εκπληκτικό καμπαναριό του Τζιότο, τον περίφημο τρούλο του 

Μπρουνελέσκι και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε τη συνοικία όπου έζησε ο πατέρας της ιταλικής 

γλώσσας, ο μεγάλος φιλόσοφος της Αναγέννησης, Δάντης 

Αλιγκέρι. Δεν θα παραλείψουμε βεβαίως να περάσουμε από την 

περίφημη Πλατεία Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli (από το 

1733) και Paszkowski (από τον 19ο αιώνα), καθώς και από την 

περίφημη Αψίδα του Θριάμβου. Διανυκτέρευση στη Φλωρεντία. 

 

4η ημέρα: Εκδρομή στα χωριά της Τοσκάνης 

(Μοντεπουλτσιάνο, Μονταλτσίνο) - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο 
Ξεκινάμε για μια περιήγηση στην κοιλάδα της Βαλ ντ’ Όρτσια, 

ίσως το ομορφότερο κομμάτι της Τοσκάνης, με τους 

πολυφωτογραφημένους λόφους που είναι γεμάτοι με αμπέλια. 

Θα επισκεφτούμε επίσης τα διάσημα μεσαιωνικά χωριά της 

περιοχής. Πρώτη στάση μας το γραφικό Μονταλτσίνο. Πρόκειται 

φυσικά για ένα οινοπαραγωγό χωριό, το οποίο έχει δώσει το 

όνομά του στο περίφημο κρασί της περιοχής, το Brunello di 

Montalcino. Θα κάνουμε μία βόλτα μέσα στο χωριό, με τα 

μεσαιωνικά παλάτσο, όπως το Πιέρι και θα ξεναγηθούμε στο 

κάστρο του, τη Φορτέτσα ντι Μονταλτσίνο αλλά και στους 

όμορφους νεοκλασικούς ναούς του. Θα αφήσουμε πίσω μας 

το χωριό και τους αμπελώνες του, θα περάσουμε μέσα από την 

Κοιλάδα ντ’ Όρτσια και θα φτάσουμε στο άλλο διάσημο χωριό 

της Τοσκάνης, το Μοντεπουλτσιάνο. Εκεί θα κάνουμε βόλτα σε 

δρόμους, σοκάκια και πλατείες, ανάμεσα σε κτίρια της 

Αναγέννησης, ωραία μαγαζιά και μπουτίκ ντελικατέσεν.  

Ακολουθεί επίσκεψη στη Σιένα και στο φημισμένο Σαν Τζιμινιάνο, 

το «Μανχάταν» της Τοσκάνης. Ψηλοί, αγέρωχοι πύργοι –

σύμβολα δόξας, πλούτου και αντιπαράθεσης μεταξύ 

οικογενειών, όταν η κάθε μία ανταγωνιζόμενη την άλλη, έκτιζε 

τον ένα πύργο ψηλότερο απ' τον άλλο– μας καλωσορίζουν από 

μακριά, δίνοντας στην πόλη μια παραμυθένια όψη. 

Διανυκτέρευση στη Φλωρεντία. 

 

5η ημέρα: Φλωρεντία - Τσίνκουε Τέρρε - Λούκα 

Πρωινή αναχώρηση για να εξερευνήσουμε τις Τσίνκουε Τέρρε. H 

περιοχή των Πέντε Χωριών, «Πέντε Γαίες», όπως μεταφράζεται, 

Λούκα 

Πορτοφίνο 

 

____ 

Σαν Τζιμινιάνο 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

είναι μια βραχώδης δαντελωτή παραλιακή ζώνη, με πέντε μικρά 

χωριά ασύγκριτης ομορφιάς κτισμένα στα απόκρημνα βράχια της 

Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Τα πέντε αυτά χωριά, Ριοματζιόρε, 

Μαναρόλα, Κορνίλια, Βερνάτσα και Μοντερόσο, έχουν 

ανακηρυχθεί από την UNESCO ως τόπος Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και όχι άδικα.  Είναι ένας καλά κρυμμένος 

παράδεισος, ξεχασμένος από τον χρόνο, με τη γνήσια ομορφιά 

του να προκαλεί μια ανέμελη διάθεση. Τα πολύχρωμα σπίτια με τα 

μικρά μπαλκονάκια διακοσμημένα με γλάστρες βασιλικού 

αλλάζουν συνεχώς χρώματα στο φως του ηλίου. 

Ακολουθεί η ιστορική πόλη-λιμάνι Λα Σπέτσια απ΄όπου θα 

επιβιβαστούμε σε πλοιάριο που θα μας πάει στα κρεμαστά 

χωριά Πόρτο Βένερε, Φετσάνο και Λε Γκράτσιε. Τα χωριά αυτά 

κλείνουν τον περίφημο Κόλπο των Ποιητών, που δεν είναι άλλος 

από τον Κόλπο της Λα Σπέτσια ο οποίος πήρε αυτή την ονομασία 

λόγω πολλών διάσημων ποιητών που βρέθηκαν εκεί, και 

εμπνεύστηκαν από την ομορφιά του. Ο κόλπος έχει πολλά 

σπήλαια, στα οποία κάθονταν και έγραφαν οι ποιητές που 

περιηγούνταν στην Ιταλία τον 19ο αιώνα. Δύο από αυτούς ήταν 

και ο Λόρδος Βύρων και ο Πέρσι Σέλεϊ, οι οποίοι πήγαν εκεί επειδή 

γνώριζαν ότι είχαν προηγηθεί ο Δάντης και ο Πετράρχης.  

Θα συνεχίσουμε την κρουαζιέρα μας στην Ιταλική Ριβιέρα. Στη 

διαδρομή μας, η θέα από τη θάλασσα προς τα τοπία κατά μήκος 

των ακτών, θα μας γεμίσει με εικόνες συγκλονιστικής ομορφιάς. 

Θα αποβιβαστούμε στη Βερνάτσα και από εκεί με το τοπικό τρένο 

θα μεταβούμε στη Μαναρόλα. Εκεί θα ξεναγηθούμε στο 

παλαιότερο από τα κρεμαστά χωριά, με την εξαιρετική 

οινοπαραγωγή και τη δική του τοπική διάλεκτο, τα μαναρολέζε. Θα 

απολαύσουμε τον καφέ ή το ποτό μας στο χωριό και στη συνέχεια 

θα επιστρέψουμε με το τοπικό τρένο, στη Λα Σπέτσια, 

ακολουθώντας μία πανέμορφη διαδρομή μέσα στην ιταλική φύση. 

Στη Λα Σπέτσια θα συναντήσουμε τον οδηγό μας που θα μας 

μεταφέρει στη Λούκα, σε μία ακόμη θαυμαστή και διάσημη πόλη 

της Τοσκάνης. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ θα απολαύουμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο.  

Διανυκτέρευση στη Λούκα. (Σημείωση: ο χρόνος παραμονής μας 

σε κάθε στάση θα εξαρτηθεί από τα δρομολόγια των πλοιαρίων 

και των τραίνων). 

 

6η ημέρα: Λούκα - Σάντα Μαργαρίτα της Λιγουρίας - Πόρτο Φίνο 

- Ραπάλο - Λούκα 

Στο επίκεντρο της περιήγησής μας σήμερα είναι οι ομορφιές της 

Ιταλικής Ριβιέρας στη μητροπολιτική περιοχή της Γένοβας.  Άφιξη 

στη Σάντα Μαργαρίτα της Λιγουρίας, το παλιό Πόρτο Ναπολεόνε, 

που μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εξελίχθηκε σε παραθαλάσσιο 

θέρετρο. Από εκεί θα μεταβούμε με πλοιάριο στο 

κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, ένα πανέμορφο ψαροχώρι που 

αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι του και στον λόφο του δεσπόζει 

η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα. Επιστροφή στη 

Σάντα Μαργαρίτα της Λιγουρίας, όπου θα απολαύσουμε μια 

όμορφη βόλτα στο λιμάνι. Αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε για τη 

Λούκα. Στη διαδρομή μας όμως θα κάνουμε μία στάση στο 

παραθαλάσσιο Ραπάλο. To Ραπάλο είναι ένα ακόμη περίφημο 

ιταλικό θέρετρο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τόσο στους 

πλούσιους Ιταλούς, όσο και στην διεθνή διανόηση των αρχών του 

20ου αιώνα. Ο Νίτσε και ο Έζρα Πάουντ, μεταξύ άλλων, έζησαν, 

Φλωρεντία 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάντοβα 

 

____ 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Μπολόνια 

 

____ 

εμπνεύστηκαν και έγραψαν σε αυτό το γραφικό χωριό. 

Διανυκτέρευση στη Λούκα. 

 

7η ημέρα: Λούκα - Πίζα - Μπολόνια - Φεράρα - Πάντοβα 

Μεταφορά στην Πίζα και ξενάγηση στην πόλη, με τον περίφημο 

Κεκλιμένο Πύργο, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες της 

Ιταλίας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε οδικώς για την επαρχία 

Εμίλια Ρομάνια, όπου θα κάνουμε μια πρώτη στάση στην 

Μπολόνια, μία από τις πιο σημαντικές μεσαιωνικές πόλεις της 

Ιταλίας. Αφού περιηγηθούμε στο υπέροχο ιστορικό κέντρο της και 

δούμε και το φημισμένο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, θα 

συνεχίσουμε στη Φεράρα. Εκεί θα δούμε το μεσαιωνικό δημαρχείο 

της πόλης, το ανάκτορο των πριγκίπων  Έστε που συνδέονταν με 

τις βασιλικές οικογένειες της Βρετανίας και της Γερμανίας, και τον 

περίφημο καθεδρικό ναό. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς 

την ευρύτερη περιοχή της Βενετίας με τελικό προορισμό την 

Πάντοβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση με τον 

αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση στην 

Πάντοβα. 

 

8η ημέρα: Πάντοβα - Βενετία–πλοιάριο για τα νησιά: Μουράνο & 

Μπουράνο - Πάντοβα  

Ημέρα αφιερωμένη στην πολυθρύλητη Βενετία, την οποία 

επισκεπτόμαστε σε μια ολοήμερη εξόρμηση από την Πάντοβα. 

Ξεκινώντας από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, θα γνωρίσουμε 

την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, 

την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η 

ίδρυση της οποίας χρονολογείται τον 5ο αιώνα. Η γέφυρα των 

Στεναγμών, ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική του Αγίου Μάρκου 

και η ομώνυμη πλατεία με το παλάτι των Δόγηδων, θα σας 

ενθουσιάσουν. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και τα 

κτίρια της, σε βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθμό, θα σας αφήσουν 

άφωνους. Θα επισκεφθούμε τα νησάκια Μουράνο και Μπουράνο, 

και θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε την αξεπέραστη αυτή 

πόλη. Σπάνια θα βρείτε προγράμματα να  προσφέρουν αυτήν την 

εμπειρία, λόγω των ακριβών μετακινήσεων. Το ταξίδι αυτό όμως 

είναι ταξίδι Versus. Επιστροφή στην Πάντοβα.  Διανυκτέρευση στην 

Πάντοβα. 

 

9η ημέρα: Πάντοβα - Βιτσέντζα (βίλες του Παλάντιο) - Βερόνα - 

Σιρμιόνε - Λίμνη Γκάρντα - Πάντοβα 

Ολοήμερη εκδρομή στη λίμνη Γκάρντα. Η πρώτη μας στάση θα 

γίνει στη Βιτσέντζα, με τον σπάνιο αρχιτεκτονικό της πλούτο και τα 

έργα του περίφημου αρχιτέκτονα του 16ου αιώνα, Αντρέα 

Παλάντιο, όπως είναι η Βίλα Ροτόντα και το Θέατρο Ολίμπικο, τα 

οποία και θα δούμε στην περιήγησή της στην πόλη. Θα 

συνεχίσουμε για τη Βερόνα, την πόλη της Ιουλιέτας, όπου θα 

έχουμε χρόνο για περιήγηση. Η συνέχεια της διαδρομής θα μας 

φέρει στο Σιρμιόνε, ίσως το πιο γραφικό χωριό στη λίμνη Γκάρντα, 

που βρίσκεται πάνω σε μια χερσόνησο. Θα κάνουμε στάση και θα 

απολαύσουμε μία βόλτα στο χωριό. Επιστροφή στη βάση μας, την 

Πάντοβα. Διανυκτέρευση στην Πάντοβα. 

 

10η ημέρα: Πάντοβα – Πτήση επιστροφής  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βενετίας για να επιβιβαστούμε 

στην πτήση για την επιστροφή μας στην Αθήνα. 



 

 
 

 

 

 

 

** 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. 

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 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα ** 

€ 1099 € 1189 
Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ 

ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.539  

Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 340 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

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

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.  

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό.  

➢ Προαγορασμένη είσοδος στην Γκαλερία 

Ουφίτσι.  

➢ Μετακινήσεις, μεταφορές και περιηγήσεις όπως 

περιγράφονται στο πρόγραμμα.  

➢ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος του 

γραφείου μας.  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

➢ Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται 

οι φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, 

τα αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός 

από Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 

εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: € 280 

➢ Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους. 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 250 €.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


