
 

 

 
 

 

  

 

  

 

     

 

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στο Μόναχο, την πρωτεύουσα της Βαυαρίας και την 

τρίτη μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Γερμανίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ίσαρ και με τις 

Βαυαρικές Άλπεις στα νότια. Μία κοσμοπολίτικη πόλη που οφείλει την ίδρυσή της στους Βενεδικτίνους 

μοναχούς και η οποία το 2010 την κατέταξαν ως την πιο ζωντανή πόλη του κόσμου (Best Lively City). 

Εκτός από την παλιά πόλη, όπου είναι απόλαυση να περπατά κανείς, το Μόναχο είναι και ένα σύγχρονο, 

μοντέρνο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Με πλήθος μουσείων, γκαλερί, αγορές και, φυσικά, η έδρα της 

Bayern Μονάχου και της παραδοσιακής μπίρας.  

Μια ωραία ταξιδιωτική πρόταση, που συνδυάζει τη διασκέδαση και τις υπέροχες εκδρομές στις Βαυαρικές 

και Αυστριακές Άλπεις και στο Σάλτσμπουργκ, χριστουγεννιάτικα ψώνια στην αγορά της Νυρεμβέργης, 

με την άνετη διαμονή σε κεντρικότατο ξενοδοχείο για μετακινήσεις με τα πόδια.  

Πρωινή πτήση στην αναχώρηση και βραδινή στην επιστροφή για μη χάσετε ούτε λεπτό. 

Μόναχο, Νυρεμβέργη, 

Βαυαρικές Άλπεις,  

Κάστρο Νοϊσβανστάιν, 

Γκάρμις – Παρτενκίρχεν, 

Σάλτσμπουργκ 

(Ίνσμπρουκ ) 

 

 

Κεντρικότατο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott City Center 4* 

Στο 6ήμερο πρόγραμμα επισκεπτόμαστε εκτός από το Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ  

Μόναχο – Ρομαντικός Δρόμος - Σάλτσμπουργκ 

Με Αυστριακές και Βαυαρικές Άλπεις (Τιρόλο)  

με είσοδο στο Νοϊσβαστάιν 

 

  Αναχωρήσεις: 21.12, 22.12, 23.12, 24.12, 28.12, 29.12, 30.12, 03.01     5, 6 ημέρες 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρ. 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1755 21/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 26/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

 

LH 1755 22/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 26/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

 

LH 1755 23/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 27/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

 

LH 1755 23/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 28/12/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

 

LH 1755 24/12/2017 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 28/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

 

LH 1755 28/12/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ 06:25 07:55 

LH 1754 01/01/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

κκ 

LH 1755 29/12/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 02/01/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

H διαφορετικότητα του Versus  
 

Απολαύστε ένα πλήρες ταξίδι στο Μόναχο, στις Βαυαρικές και Αυστριακές Άλπεις και στο Σάλτσμπουργκ, 

τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά: 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 Διαμονή στο άριστο, κεντρικότατο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott Munich City 

Center 4* για εύκολες και άνετες μετακινήσεις με τα πόδια. Προσοχή: υπάρχει και άλλο Marriott, 

λιγότερο κεντρικό… 

 Πρωινές πτήσεις στην αναχώρηση και βραδινές στην επιστροφή, για μη χάνουμε ούτε 

λεπτό (Lufthansa). 

 Ημερήσια εκδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις, στα μοναδικά τους κάστρα και στα 

γραφικότατα χωριά τους Garmish Partenkirchen. 

 Είσοδο και επίσκεψη στο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. 

 Ημερήσια εκδρομή στη Νυρεμβέργη. 

 Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. 

 Στο 6ήμερο πρόγραμμα επισκεπτόμαστε εκτός από το Σάλτσμπουργκ και το 

Ίνσμπρουκ. 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 



 

 

Από Θεσσαλονίκη: 

 

 

Από Κύπρο: 
 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
Με βάση το ζωντανό και κοσμοπολίτικο Μόναχο, εκδράμουμε στη γενέτειρα του Ντίρερ, τη 

Νυρεμβέργη, στην «Πατρίδα της Μελωδίας», το θρυλικό Σάλτσμπουργκ και στις Βαυαρικές και 

Αυστριακές Άλπεις με τα παραμυθένια τους κάστρα και τα γραφικότατα χωριά τους.  

κκ 

LH 1755 30/12/2017 ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

LH 1754 03/01/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

κκ 

LH 1755 03/01/2018 ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ 06:20 07:55 

 LH 1754 07/01/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 19:35 23:00 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρ. 

Ώρα 

Άφιξης 

Α3 500 23/12/2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ 08:15 09:35 

Α3 503 27/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19:40 22:55 

Αριθμός 

Πτήσης 
Ημερομηνία Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρ. 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1761 23/12/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΟΝΑΧΟ 17:25 20:10 

LH 1760 27/12/2017 ΜΟΝΑΧΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ 12:05 16:25 

 

LH 1761 30/12/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΟΝΑΧΟ 17:25 20:10 

LH 1760 03/01/2018 ΜΟΝΑΧΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ 12:05 16:25 



Ρομαντική οδός, Νότια Βαυαρία... ένα παραμύθι για παιδιά και μεγάλους  

Το μεγαλύτερο σε έκταση κρατίδιο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και το δεύτερο σε αριθμό κατοίκων 

είναι μία από τις πιο γραφικές και πλούσιες περιοχές στην Ευρώπη. Στο Βορρά ο Δούναβης και στο Νότο 

οι Άλπεις είναι τα φυσικά της σύνορα, ενώ στις όχθες του Ίζαρ βρίσκεται το Μόναχο, η όμορφη 

πρωτεύουσά της. Μια περιοχή με βουνά, λίμνες, ποτάμια, ιστορικά αξιοθέατα και τουριστικά θέρετρα, 

πόλεις και γοητευτικά χωριά.  

Αυτόνομο κρατίδιο από το 1253, αποτέλεσε το μεγαλύτερο δουκάτο της Γερμανίας με πρωτεύουσα το 

Μόναχο, υπό την ηγεμονία των Βίτελσμπαχ, μιας μεγάλης δυναστείας που επικράτησε έως το 1918, χωρίς 

να λησμονούμε ότι η Βαυαρία υπήρξε επί αιώνες προπύργιο του γερμανικού καθολικισμού.  

Μια κοινωνία κατά βάθος συντηρητική, αλλά με ρομαντική διάθεση και ανυπότακτο πνεύμα. Ακόμα και 

σήμερα είναι πολλά εκείνα που τη διαφοροποιούν από την υπόλοιπη Γερμανία. Όπως η διάλεκτος, η 

επίσημη και η λαϊκή τέχνη, η ίδια η νοοτροπία τους, τα τόσα ήθη και έθιμα. Ως προς αυτά μάλιστα, η 

Βαυαρία είναι ένα αληθινό θησαυροφυλάκιο λαϊκών παραδόσεων, που ο χρόνος λες και τις κλείδωσε 

εκεί για να τις προστατεύσει. 

Από όλες τις περιοχές, εκείνη που σίγουρα ξεχωρίζει είναι η λεγόμενη Ρομαντική οδός, η Romantischen 

strasse, όχι μακριά από τα αυστριακά σύνορα. Εκτείνεται από Βορρά προς Νότο σε μια απόσταση 366 

χιλιομέτρων, από το Wurzburg έως τη μεσαιωνική πόλη του Füssen.  

Οφείλει το όνομά της στην εντύπωση που δημιούργησε στους συμμάχους - και ειδικά στους 

Αμερικανούς, οι οποίοι μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου είχαν υπό το διοικητικό τους έλεγχο 

τούτο τον τομέα, καθώς κατά μήκος του άξονα αυτού υπάρχουν δεκάδες πανέμορφα χωριά και πόλεις 

με ρομαντικό χαρακτήρα. 

Στο νοτιότερο τμήμα του δρόμου, ανάμεσα στις Βαυαρικές Άλπεις, βρίσκονται κάποιες μοναδικού 

χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο: τα 

κάστρα του Λουδοβίκου στο Νοϊσβανστάιν και το Γκάρμις, μαγευτικό χειμερινό θέρετρο για τους λάτρεις 

του σκι και όχι μόνο. 

 

 

 

 

 



 

Νοϊσβανστάιν 
Βρίσκεται σε μια περιοχή που νομίζεις πως ξεπήδησε από εικονογραφημένο ημερολόγιο ή καλύτερα από 

εικονογραφημένο παιδικό παραμύθι. Βλέποντάς την από κοντά, θα καταλάβετε το λόγο. Ζούσε, λοιπόν, 

κάποτε, σε τούτα εδώ τα μέρη, ένας ονειροπόλος βασιλιάς, που δεν ήθελε όμως να βασιλέψει. Ζούσε σε 

ένα ιπποτικό κάστρο ψηλά σε ένα λόφο, περιτριγυρισμένο από βουνά με πυκνό δάσος και δύο μεγάλες 

λίμνες. Στη μία έβρισκαν καταφύγιο οι κύκνοι τον παγωμένο χειμώνα, στην άλλη που πάγωνε, 

γλιστρούσαν τα έλκηθρα των παιδιών. Είχε κήπους ολόγυρα γεμάτους από σπάνια βλάστηση, ζώα και 

πουλιά. Αγαπούσε την τέχνη, λάτρευε τη μουσική και έχτιζε τον ένα πύργο πίσω από τον άλλο. Έτσι ή 

κάπως έτσι, σαν σε παραμύθι, μπορούσε κανείς να περιγράψει τον τόπο αυτό, αλλά και την αινιγματική 

φυσιογνωμία του Λουδοβίκου του Β’, κυρίαρχη μορφή στη Βαυαρία στα μέσα του 19ου αιώνα. 

Ως τόπος θυμίζει τα μέρη όπου οι Γερμανοί παραμυθάδες εμπνεύστηκαν τις υπέροχες ιστορίες τους, 

βλέποντας κοντά σε πρίγκιπες και βασιλιάδες κάστρα με πλούτο, δάση με βαλκυρίες και άλλα μυθικά 

πλάσματα -όπως οι νιμπελούνγκεν, τα παιδιά της ομίχλης, μέρος του λαϊκού γερμανικού έπους- που 

ενέπνευσαν τη διακόσμηση των κάστρων, αλλά και τις όπερες του Βάγκνερ, με τον οποίο ο μυθικός αυτός 

βασιλιάς συνδεόταν και τον οποίο υποστήριξε. 

Δεν προλαβαίνεις να φτάσεις και ανάμεσα στα βουνά και στις δύο πανέμορφες λίμνες, στο ομιχλώδες 

τοπίο του κατάφυτου δάσους, το βλέμμα πέφτει πάνω στη μυστηριακή σιλουέτα ενός εκπληκτικού 

κτίσματος. Έκθαμβος κοιτάζεις και σκέπτεσαι ότι μάλλον ζεις σε όνειρο! Είναι ίσως το πιο διάσημο κάστρο 

στον κόσμο, το πρώτο από τα συνολικά τρία του Λουδοβίκου. Εκείνο που μάγεψε και χρησιμοποιήθηκε 

ως πρότυπο για ένα άλλο, με καθαρά εμπορικό χαρακτήρα: το κάστρο - σήμα κατατεθέν του Ντίσνεϊ. 

Μόνο που εδώ μέσα έζησε για λίγο, γύρω στις 170 μέρες όπως λένε, ένας πραγματικός βασιλιάς, με 

ευαισθησίες και αδυναμίες, αλλιώτικος από τους άλλους. 

Φαντάστηκε αυτό το ανάκτορο σαν ένα γιγαντιαίο σκηνικό, που θα μπορούσε να «χωρέσει" τον κόσμο 

της γερμανικής μυθολογίας και των θρύλων. Όπως και για τόσα άλλα μεγαλεπήβολα σχέδια που έκανε, 

ο πύργος αυτός ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Άρχισε να επισκευάζει το παλαιότερο κάστρο που βρισκόταν 

εκεί το 1869, σε σχέδια ενός σκηνογράφου και όχι αρχιτέκτονα, του Κρίστιαν Γιανκ. Δεκάδες χώροι 

μαρτυρούν την εκκεντρικότητα του ανθρώπου αυτού. Χώροι όπου συνυπάρχουν όλα τα γνωστά είδη 

τέχνης επί της γης. 

Κάθε χρόνο στις 12 Σεπτεμβρίου, μια γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη του πραγματοποιείται εκεί κοντά στη 

λίμνη του Στάρνμπεργκ. Μια μικρή βάρκα κινείται στα γαλήνια νερά της λίμνης, προς τη βορειοανατολική 

ακτή, στο σημείο όπου εικάζεται ότι πνίγηκε τον Ιούνιο του 1886 ή έδωσε τέλος ο ίδιος στη ζωή του σε 

ηλικία 42 ετών.  
 

 

 

 

 

http://img195.imageshack.us/img195/816/disneyfairtalecastle903.jpg


 

Γκάρμις - Παρτενκίρχεν 
Αυτή η πανέμορφη κωμόπολη, το δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας κοντά στα σύνορα με την 

Αυστρία και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη φήμη του στην 

εξαιρετική του τοποθεσία στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων, τη 

Zugspitze, σε υψόμετρο 2.964 μέτρων. Είναι το μέρος που φιλοξένησε στα δύσκολα χρόνια του 1936 τους 

Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πριν από το 1936, η περιοχή ήταν άγνωστη στον πολύ κόσμο και 

χωρισμένη σε δύο τμήματα, το Γκάρμις και το Παρτενκίρχεν, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου το ένα 

από το άλλο. Τα δύο αυτά τμήματα ενώθηκαν τότε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτέλεσαν 

μια ενιαία περιφέρεια. Το κέντρο του Γκάρμις αποτελείται σήμερα από πανέμορφα παλιότερα και νεότερα 

σπίτια και πανδοχεία στο κέντρο, ζωγραφισμένα με υπέροχες βουκολικές και βιβλικές παραστάσεις κατά 

το πρότυπο των σπιτιών στο Ομπεραμεργκάου. Λίγο ψηλότερα, εκεί που ξεκινάει η αλπική ζώνη, 

υπάρχουν υπέροχα ξενοδοχεία - σαλέ, με όλες τις ανέσεις. Πολύ υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις 

βρίσκονται εκεί, όπως και στο βουνό με τις ατελείωτες οροσειρές και πίστες. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ- ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 

την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, 

που είναι χτισμένο στις όχθες του Ίζαρ, ενός 

από τους μεγαλύτερους παραποτάμους του 

επάνω ρου του Δούναβη. Μετά το Βερολίνο και 

το Αμβούργο, το Μόναχο είναι η τρίτη 

μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Αποτελεί 

σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, αλλά και 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Μια πόλη 

ανάμεσα σε μεγάλες βιομηχανίες υψηλής 

τεχνολογίας και σε υπαίθριες μπιραρίες, 

ανάμεσα στην τέχνη, στον πολιτισμό, στη 

δημιουργικότητα και στις ήσυχες γωνιές, 

ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Δεν πρόκειται για αντιφάσεις, αλλά για τυπικά χαρακτηριστικά του 

Μονάχου. Με την άφιξή μας θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή περίπου 3 ωρών με προορισμό τη 

Νυρεμβέργη, γενέτειρα του ζωγράφου και χαράκτη Άλμπρεχτ Ντίρερ (15ος-16ος αι.). Η Νυρεμβέργη 

υπήρξε λίκνο και έδρα του ναζισμού κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πόλη αυτή ήταν το επίσημο κέντρο 

των ναζί, οι οποίοι οργάνωναν εκεί τα ετήσια συνέδρια του Κόμματος από το 1933 μέχρι το 1938 και 

επιλέχτηκε συμβολικά για τη διεξαγωγή της Δίκης της Νυρεμβέργης (1945-1949), κατά την οποία 

οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης τα ανώτατα στελέχη των ναζί ως εγκληματίες πολέμου. Θεωρείται 

πατρίδα των παιχνιδιών, καθώς εδώ λειτουργούν πολλά εργοστάσια κατασκευής παιχνιδιών (κυρίως 

κούκλες), που εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, η οποία περιβάλλεται 

από μεσαιωνικά τείχη μήκους 5 χιλιομέτρων και οχυρωματικούς πύργους (σήμερα σώζονται 71 από τους 

130). Ο ποταμός Πέγκνιτς (Pegnitz), που τέμνει την παλιά πόλη στα δύο, τα γραφικά γεφυράκια και οι 

λιθόστρωτοι δρόμοι συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα. Θα δούμε την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, 

τον Καθεδρικό Ναό και γύρω τους η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά (Nürnberg Christkindlesmarkt). Η 

Χριστουγεννιάτικη αγορά της Νυρεμβέργης με τα στολίδια από ξύλο και ύφασμα έχει τις ρίζες στης στο 

Μεσαίωνα. Παραδοσιακά γλυκίσματα, Gingerbread, κεριά και στολίδια, καρουσέλ και χριστουγεννιάτικη 

μουσική δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Μόναχο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ (ΠΕΖΗ ΒΟΛΤΑ) 

Πρωινή πεζή βόλτα με τον αρχηγό σας στο κέντρο της πόλης και τη Χριστουγεννιάτικη αγορά της με το 

πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε, μεταξύ άλλων, το εμπορικό 

κέντρο πέριξ του κόμβου Στάχους, την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, τις πύλες και τους 

μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες του από το γάμο 

του Δούκα Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, τον Καθεδρικό Ναό κ.ά. Περίπατος σε πεζόδρομους της 

παλιάς πόλης για φωτογραφίες, αγορές κ.λπ. Δοκιμάστε Glouwine - ζεστό γλυκό κρασί, τα περίφημα 

λουκάνικά και άλλες λιχουδιές της ημέρας (η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι στις 14:00 την 

παραμονή των Χριστουγέννων).  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ  

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό το ομόσπονδο κρατίδιο της Αυστρίας, το θρυλικό Σάλτσμπουργκ, 

που το όνομά του σημαίνει «Κάστρο του Αλατιού», καθώς το ορυκτό αλάτι έχει διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στην ιστορία της περιοχής. Η επίσκεψή μας στην «Πατρίδα της Μελωδίας» και τη γενέτειρα του 

Μότσαρτ περιλαμβάνει ολόκληρο το μνημειώδη πυρήνα της πόλης, την περίφημη Γκετραϊντεγκάσε, 

καθολικές εκκλησίες απαράμιλλης ομορφιάς, το ποτάμι Ζάλτσαχ με τα κομψά του γεφύρια, το κάστρο, 

τις κατακόμβες, τον παραδοσιακό νερόμυλο με το φούρνο του, ηγεμονικές και επισκοπικές κατοικίες, 

κτίρια μουσικών θεσμών, αφιερώσεις στον Αυστριακό διευθυντή ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν 

(1908-1989), πλατείες με πάγκους και παζάρια κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για τα απαραίτητα ψώνια, για έναν 

απολαυστικό καφέ ή για ένα ασυναγώνιστο σοκολατάκι της πόλης. Επιστροφή το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο μας στο Μόναχο. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

 



 

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΙΝ  

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την επονομαζόμενη «Ρομαντική Οδό» (Romantischen Strasse) 

μέσα από ονειρεμένους δρυμούς, στεφανωμένους από ένδοξα φρούρια και διακοπτόμενους από 

κελαριστά ρυάκια, με άφθονους κυνηγότοπους, μυστικά ξέφωτα και απότομα φαράγγια.  Θα φτάσουμε 

στο Φίσεν, τέως φέουδο του βασιλιά Λουδοβίκου Β’, στον παραμυθένιο πύργο του οποίου, το 

Νοϊσβανστάιν («Νέος Λίθος του Κύκνου»), ανεβαίνουμε για ωριαία περιήγηση. Στη συνέχεια θα 

σταματήσουμε στο δίδυμο Γκάρμις - Παρτενκίρχεν για να πάρουμε μια γεύση από έναν απαστράπτοντα 

συνδυασμό γαλήνης και ευδαιμονίας. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.  

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ -  ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Για τη σημερινή ελεύθερη ημέρα σας προτείνουμε βόλτα στην οδό του Μαξιμιλιανού, την καλλιτεχνική - 

φοιτητική γειτονιά Schwabing, τους Αγγλικούς Κήπους και τους εξωτερικούς τομείς των ανακτόρων 

Νίμφενμπουργκ. Επίσης μια επίσκεψη στο Μουσειακό Σύμπλεγμα Κουνσταρεάλ και στην Πινακοθήκη 

(Alte Pinakothek, που πρόσφατα ανακαινίστηκε) με έργα διάσημων καλλιτεχνών της Αναγέννησης, ή στο 

Deutches Museum με θέματα τεχνολογίας και επιστημών, το Ολυμπιακό χωριό, το Μουσεία της BMW και 

άλλα πολλά. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση επιστροφής μας στην 

Αθήνα.  

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται περίπου 10 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 



 

Το παραπάνω πρόγραμμα για την συγκεκριμένη αναχώρηση διαφοροποιείται ως εξής: 

1η  έως 4η ημέρα όπως περιγράφεται και οι υπόλοιπες  
 

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στο Ίνσμπρουκ, την πρωτεύουσα του Τιρόλο. 

Το Ίνσμπουργκ είναι πόλη στη Δυτική Αυστρία, πρωτεύουσα του ομοσπονδιακού κρατιδίου του Τιρόλο, 

της κυριότερης τουριστικής επαρχίας της Αυστρίας. Είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Ζιλ και Ιν, 

στην ευρεία κοιλάδα μεταξύ των υψηλών βουνών Nordkette (Hafelekar, 2.334 μ.) στο Βορρά, 

Patscherkofel (2.246 μ) και Serles (2.718 μ) στο Νότο, γι’ αυτό και είναι διεθνώς διάσημο κέντρο χειμερινού 

αθλητισμού. Το όνομα της πόλης μεταφράζεται «γέφυρα πάνω στον ποταμό Ιν» (Γερμ. brücke = γέφυρα). 

Στη μητροπολιτική περιοχή μένουν 190.000 μόνιμοι κάτοικοι και περίπου 30.000 φοιτητές. Δύο φορές ήταν 

διοργανώτρια Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 1964 και το 1976. 

Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε τη χρυσή Αψίδα του Θριάμβου του Λεοπόλδου του Β’, 

το Χόφμπουργκ, τη Χόφκιρχε, τα 28 μπρούντζινα αγάλματα των Αψβούργων  και των αξιωματούχων 

τους. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Εργοστάσιο Κρυστάλλων Σβαρόφσκι ( δεν περιλαμβάνεται η 

είσοδος € 19) Ένας καταπληκτικός εκθεσιακός χώρος με κατασκευές από swarovski, μοναδικό στο είδος 

του και επίσης με ένα πολύ ωραίο υπαίθριο χώρο και φυσικά κατάστημα με εκπληκτική συλλογή. 

Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ελεύθερο για εξερεύνηση της πόλης και νωρίς το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της 

πόλης για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     Αναχώρηση: 21.12, 23.12 



** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος απο την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: φόροι πόλεων, check 

points, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

 
Από Αθήνα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  21/12 (6ήμερο) 

Με μια παραπάνω διανυκτέρευση στο Μόναχο και εκδρομή στο Ίνσμπρουκ 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

519 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 270 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  22/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

429 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  23/12 (6ήμερο) 

Με μια παραπάνω διανυκτέρευση στο Μόναχο και εκδρομή στο Ίνσμπρουκ 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

569 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 270 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  23/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

469 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  24/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

459 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 



 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  28/12,29/12, 30/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

449 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  03/01 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

399 € 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 

Από Θεσσαλονίκη 

Απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη με  Aegean  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  23/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 

519 € 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 220 € 

Από Λάρνακα  

Απευθείας πτήση  από Κύπρο με LH ζητείστε μας ειδικό πρόγραμμα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :  23/12, 30/12 (5ήμερο) 

Ξενοδοχείο:  Courtyard by Marriott City Center (Κεντρικό) 
Ζητείστε μας το ειδικό πρόγραμμα  

Έκπτωση παιδιού έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων(5ήμερο) = €  120 

Έκπτωση παιδιού έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων(6ήμερο) = €  150 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 
 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

 Συνολικά 4 διανυκτερεύσεις στο Μόναχο στο 

κεντρικότατο ξενοδοχείο Courtyard By Marriott 

Munich City Center 4* 5* (5 διανυκτερεύσεις για το 

6ήμερο πρόγραμμα). 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 Η είσοδος στο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. 

 Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ (στο 

6ήμερο πρόγραμμα εκδρομή και στο Ίνσμπρουκ). 

 Όλες οι μεταφορές, εκδρομές, μετακινήσεις και 

ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Προσοχή οι φόροι των πόλεων και των 

ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήματα 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός & ξεναγός. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

 

 

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.200 € 

 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και άλλα αξιοθέατα(εκτός του Νοϊσβανστάιν). 
 
 
 

Εκπτωτική Πολιτική 3ου ατόμου 

2 
Παιδιά 2-12 ετών σε τρίκλινο με τους 2 γονείς 

Είναι δωρεάν =  Έκπτωση: 
€ 160 

3 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ 

2 μεγάλοι + 2 παιδιά πάνε σε 2 δωμάτια 
***** 

4 
2 Μεγάλοι + 3 Παιδιά (ανάλογα με την ηλικία)  

θα πάνε στην κατηγορία 1 ή 2 ανάλογα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (προαιρετικά) 
24/12 -   Εορταστικό  δείπνο – Buffet στο πολυτελές ξενοδοχείο μας  € 39 κατ άτομο – Παιδιά  € 18. 

31/12 -  Εορταστικό   Δείπνο – Buffet – Gala Réveillon στο ξενοδοχείο μας (κόστος αναμένεται) 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή – θέσεις αυστηρά περιορισμένες. 

Ζητήστε πληροφορίες και τα μενού – πρόγραμμα από τις πωλήσεις μας. 



Σημειώσεις: 

Α) Οι ξεναγήσεις και το πρόγραμμα θα διαφοροποιηθούν και θα προσαρμοστούν για κάθε 

αναχώρηση στις ημέρες λειτουργίας των αξιοθέατων που προβλέπεται να επισκεφτούμε, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι. Θα εκδίδεται αναλυτικό πρόγραμμα 10 ημέρες πριν από κάθε αναχώρηση. 

Β)  Η 6ήμερη αναχώρηση στις 21/12, 23/12 περιλαμβάνει και μία ολοήμερη εκδρομή στο 

Ίνσμπουργκ. 

 

 
 

 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κράτηση γίνεται μόνο με την αποστολή του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού 

συμβούλου (πωλητή), με τον οποίο έχετε συνομιλήσει. 

Χωρίς την άμεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα μπορεί να περιληφθεί η 

ασφάλεια της προκαταβολής σας στην επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαμβάνει το 

Versus στα προγράμματά του. Αν δεν έχετε e-mail, μπορείτε να προσκομίσετε μια φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας στα γραφεία μας.. 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, 

e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να μας 

γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με κατάθεση της 
προκαταβολής. 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 - 071578 - 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 

προκαταβολής σας, με σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια 

συναλλαγή με το Versus Travel. 

  



 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Οι καινοτομίες του Versus  

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 
 

"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  

 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 

Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα 

οποιαδήποτε επένδυση είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που 

επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους 

ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς 

ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος του κόσμου σε 140 στιγμιότυπα", εποχιακοί 

μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας στους οποίους αναφέρονται τιμές 

φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που δίνονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 

ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  
 

Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα 

ξεχάσουμε, όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  
 

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

 Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους 

Συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site 

μας στο Internet. Αν θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε 

να σας αποσταλούν. 

 Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα 

στοιχεία που σας ζητούνται και καταθέτοντας προκαταβολή 300 € κατ’ άτομο εντός της 

χρονικής προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

 Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.  

 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 

χρήση πιστωτικής κάρτας και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα άτοκων δόσεων (έως 12). 

Σας συστήνουμε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, να ενημερωθείτε έγκαιρα είτε από το 

τμήμα πωλήσεων, είτε από το λογιστήριο για τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων.   

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε πως το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφτείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για 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. 



τα 15 χρόνια του Versus στο Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη 

Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο 

Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus 

Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, 

διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 
 

 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)  

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

 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece  

 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς 

του χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις 

καταδύσεις και ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  

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.  
 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  
 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

απώλειας αποσκευών και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής 

και άλλων καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, 

φροντίζοντας ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 

 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια  

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε 

από τις αρχές που θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel.  

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής 

αγοράς. Οι αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν 

πάντα την επιστημονική κατάρτιση για να σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους 

θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία.  

 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που 

είναι η περικοπή ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες 

εκδρομές και υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 

εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους 

τα προγράμματα του Versus Travel με τα προγράμματα της αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα 

λιγότερο. 

 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 

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. 



 

 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το 

πάθος μας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον 

θεμέλιο λίθο τον Δεκέμβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με 

πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus Club μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που 

θεωρούν το ταξίδι κομμάτι της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση 

εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα μέλους.  
 

 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο είναι πλήρως στελεχωμένα και 

έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, 

η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί τις 

Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, αλλά και 

θεματικές βραδιές με σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του  Versus Club, η οποία 

μεταμορφώνεται για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των 

γραμμάτων και των τεχνών, αντιπρόσωποι  πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι  μας μεταφέρουν 

γνώσεις και εμπειρίες.  Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική 

μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και 

φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατμοσφαιρικές 

συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και κουβεντούλα 

με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  αεροδρομίου, 

6ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Επιπλέον το Versus  θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια 

διαφορετική όπως αποκαλούμε ‘ travel experience by the sea ‘ ( ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη 

θάλασσα ). Το Astir  Βeach  σημείο εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, 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 Ευρώπη. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

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

δίνει "οδηγίες πλεύσης". Μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της 

περιφέρειας να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε 

να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική συγκέντρωση, με τον οποίο 

θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 

 

 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι  

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα 

καλύτερα στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε 

και θα είναι δίπλα σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε 

μέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" εκδρομών  

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις 

ακυρώσεις αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του 

δίνει η μεγάλη συμμετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν 

πραγματοποιηθεί στο Versus Travel δεν πραγματοποιείται πουθενά". 

 

 Πρώτοι με διαφορά  



Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της 

ελληνικής αγοράς στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, 

αλλά πλέον και στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το 

"μικρόβιο" της ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar 

Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως 

στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, 

καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 

 Διερεύνηση Προορισμών  

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. 

Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο 

νου σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Internet.  

 

 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς 

ανέγγιχτους παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για 

Αμερικάνους ή βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που 

αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα 

και πεπατημένα. 

 

 Ενημερωμένο Site στο Internet  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet 

με πληροφορίες για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και 

άλλων καινοτόμων ιδεών.  

 

 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη  

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την 

ασφάλεια ενός μεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας του ταξιδιού τους. 

 

VERSUS TRAVEL 
Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 

 
 

 

 


