
 

ΕΕκκδδρροοµµήή  σστταα  γγρρααφφιικκάά  χχωωρριιάά  ΒΒΟΟΛΛΕΕΝΝΤΤΑΑΜΜ  &&  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΝΝ    

ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ππααννέέµµοορρφφαα  κκααννάάλλιιαα  ττοουυ  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ    

33  ∆∆ιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  44**  

22  ήή  33  ∆∆ιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  44**  

     Αναχωρήσεις: 17.06 (6ήµερο), 08,22.07, 12,19.08 (7ήµερα), 04,26.10, 08,22.11 (6ήµερα)   6, 7 Ηµέρες 

Μπενελούξ 
 

Βέλγιο - Λουξεµβούργο - Ολλανδία 

Με άφιξη στις Βρυξέλλες το πρωί & επιστροφή από Άµστερνταµ το βράδυ, για να αποφύγουµε  
τα πισωγυρίσµατα & να έχουµε περισσότερο ενεργό χρόνο στο ταξίδι 



    

  

 

 

 

 

 

 
 

  

H Μπενελούξ (Benelux) ήταν µια οικονοµική ένωση στη δυτική Ευρώπη που περιελάµβανε τρεις γειτονικές 
χώρες, το Βέλγιο (België), την Ολλανδία (Nederland) και το Λουξεµβούργο (Luxemburg). Το όνοµα 
διαµορφώθηκε από τα αρχικά του ονόµατος της κάθε χώρας-µέλους και δηµιουργήθηκε για την τελωνειακή 
τους ένωση, χρησιµοποιείται όµως και σήµερα µε έναν γενικότερο τρόπο. 
Με το ταξίδι µας αυτό θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε τις τρεις αυτές χώρες της Ευρώπης, µε τις γραφικές 
πόλεις τους, την πανέµορφη ύπαιθρο και την ανθηρή τους οικονοµία 

 

 

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    
  

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµάά  µµααςς  ππεερριιλλααµµββάάννεειι::    
  

��  ΠΠλλοούύσσιιεεςς  ξξεεννααγγήήσσεειιςς  κκααιι  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σστταα  σσηηµµααννττιικκόόττεερραα  µµννηηµµεείίαα  κκααιι  τταα  ααξξιιοοθθέέαατταα  

ττηηςς  ππόόλληηςς  πποουυ  εεππιισσκκεεππττόόµµαασσττεε,,  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσεεττεε  ααυυττόό  ττοο  ττααξξίίδδιι  έέττσσιι  όόππωωςς  µµόόννοο  ττοο  VVeerrssuuss  

TTrraavveell  σσχχεεδδιιάάζζεειι  κκααιι  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείί,,  δδίίννοοννττααςς  έέννττοοννηη  χχρροοιιάά  σσττοο  πποολλιιττιισσττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο    

55,,  66  ∆∆ιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**    

��  ΆΆφφιιξξηη  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  ττοο  ππρρωωίί  &&  εεππιισσττρροοφφήή  ααππόό  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ  ττοο  ββρράάδδυυ,,  γγιιαα  νναα  

ααπποοφφύύγγοουυµµεε  τταα  ππιισσωωγγυυρρίίσσµµαατταα  &&  νναα  έέχχοουυµµεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεννεερργγόό  χχρρόόννοο  σσττοο  ττααξξίίδδιι  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  ππεεδδίίοο  ττηηςς  µµάάχχηηςς  ττοουυ  ΒΒααττεερρλλώώ  κκααιι  σσττοο  ""ΠΠααννόόρρααµµαα"",,  όόπποουυ  θθαα  

δδοούύµµεε  ττοονν  ππεερρίίφφηηµµοο  κκυυκκλλιικκόό  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ζζωωγγρράάφφοουυ  DDoommuulliinn  µµεε  ττηηνν  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  µµάάχχηηςς  

��  ΕΕκκδδρροοµµήή  σστταα  γγρρααφφιικκάά  χχωωρριιάά  ΒΒΟΟΛΛΕΕΝΝΤΤΑΑΜΜ  &&  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΝΝ    

��  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ππααννέέµµοορρφφαα  κκααννάάλλιιαα  ττοουυ  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ    

  

LH 1755   ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ         06:10 - 07:45 

LH 2284   ΜΟΝΑΧΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ        08:50 - 10:10 

LH  997    ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ       18:20 - 19:30 

LH 1284   ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ       20:55 - 00:35  



ΠΠεερριιππλλάάννηησσηη  κκααιι  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  
 

Με βάση την έδρα της Ευρωπαϊκής ένωσης και πρωτεύουσα του Βελγίου, τις 
πανέµορφες Βρυξέλλες, θα επισκεφθούµε τις γραφικότατες πόλεις Μπρυζ και  Γάνδη, 
το ιστορικό πεδίο της µάχης του Βατερλώ και το πλούσιο κρατίδιο του 
Λουξεµβούργου. Κι ύστερα µπαίνουµε στην Ολλανδία, µε το µεγαλύτερο εµπορικό 
λιµάνι της Ευρώπης, το Ρότερνταµ, τη µεσαιωνική της πόλη Ντέλφτ, και φυσικά το 
υπέροχο και µοναδικό Άµστερνταµ, την πόλη όπου όλα επιτρέπονται. 

 

ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  
Οι Βρυξέλλες θεωρούνται µία από τις πιο όµορφες πόλεις της 
Ευρώπης. Πέρα από το κέντρο των Ευρωπαϊκών Εξελίξεων και 
γεγονότων, είναι και µια πόλη γραφική, µε πλακόστρωτα 
σοκάκια και τόσα γοτθικά και σε µπαρόκ ρυθµό κτίρια, που 

κατευθείαν θα σε µεταφέρει σε άλλες εποχές. Η πλατεία της 
Grand Place είναι µία από τις οµορφότερες της Ευρώπης και 
θα σας ενθουσιάσει µε την αρχιτεκτονική των κτιρίων που την 
περιβάλλουν, όπως το ∆ηµαρχείο, το Μέγαρο των Αρτοποιών 
και άλλα. Θα µαγευτείτε ακόµη περισσότερο επισκεπτόµενοι 
πόλεις και χωριουδάκια έξω από το κέντρο, όπως είναι η Γάνδη 

και η Μπρυζ. Πέρα από την οµορφιά αυτών των πόλεων θα σας ενθουσιάσει και η φύση της περιοχής. Η νύχτα 
στις Βρυξέλλες δεν είναι ποτέ ήσυχη. Στο Βέλγιο αγαπούν πολύ τη µουσική Τζαζ και γενικά οι κάτοικοι είναι πολύ 
φιλότεχνοι. Σε πολλά µπαράκια θα µπορέσετε να απολαύσετε ζωντανή µουσική καθώς και τις υπέροχες Βέλγικες 
µπύρες σε µεγάλη ποικιλία, αφού η χώρα παράγει πάνω από 300 διαφορετικούς τύπους µπύρας. Για άλλο ένα 
ακόµα προϊόν είναι γνωστό το Βέλγιο και αυτό δεν είναι άλλο από τη σοκολάτα. Ναι, είσαστε στη χώρα της 

σοκολάτας! Μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε την αγαπηµένη σας λιχουδιά σε όλο της το µεγαλείο και στην 
καλύτερη ποιότητα.  
 

ΛΛοουυξξεεµµββοούύρργγοο    
Το Λουξεµβούργο µπορεί να είναι µια από τις µικρότερες χώρες του κόσµου, αυτό 
όµως δεν το καθιστά "µικρό" σε οµορφιά και οικονοµία. Το ένα τρίτο της χώρας 
αποτελείται από δάση και κατάφυτα λιβάδια. Στις πλατείες οι µπάντες παίζουν 
µουσική µέρα νύχτα. Το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων είναι πολύ υψηλό - και πως 
να µην είναι άλλωστε, αφού σε αυτή τη µικρή χώρα το όραµα της Ενωµένης 

Ευρώπης γίνεται πραγµατικότητα. Μετανάστες, τραπεζίτες και ροµαντικοί φυσιολάτρες συµβιώνουν αρµονικά.  



ΆΆµµσσττεερρννττααµµ  
Το Άµστερνταµ είναι µια πόλη πραγµατικά µέσα στη θάλασσα. 

Πριν από 7 αιώνες, στη θέση που βρίσκεται σήµερα το 
Άµστερνταµ, υπήρχε ένα µικρό ψαροχώρι. Όµως τα ταξίδια των 
Ολλανδών εµπόρων κατά τον 16ο αιώνα βοήθησαν το 
Άµστερνταµ να εξελιχθεί σε σηµαντικό εµπορικό και πολιτιστικό 
κέντρο της βόρειας και δυτικής Ευρώπης. Οι άνθρωποι είναι 
χαµογελαστοί, τα σπίτια είναι χρωµατιστά, οι ρυθµοί ζωής 

χαλαροί και οι µετακινήσεις µε σεβασµό στο περιβάλλον, αφού 
η πλειοψηφία των πολιτών χρησιµοποιεί το ποδήλατο ως βασικό 
µεταφορικό µέσο, πράγµα που την καθιστά µία από τις πιο 
καθαρές πόλεις της Ευρώπης. Η πόλη σφύζει από ζωή όλες τις 
ώρες της ηµέρας αλλά και της νύχτας. Όµορφα µικρά καφέ, 

εστιατόρια µε γεύσεις από όλο τον κόσµο, τα coffee shops, µπαράκια, εκκλησίες στις οποίες πραγµατοποιούνται 

κονσέρτα, clubs δεν θα σας αφήσουν να σταµατήσετε λεπτό. Τα µουσεία πολλά και ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Η 
κεντρική πλατεία Dam (η καρδιά της πόλης) µε τα βασιλικά ανάκτορα, το καλύτερο µουσείο του Άµστερνταµ που 
φιλοξενεί πίνακες των Rembrandt, Vermeer και άλλων µεγάλων ζωγράφων, το Rijksmuseum, το µουσείο Van 
Gogh, το µουσείο της Άννας Φρανκ, η παλαιότερη εκκλησία της πόλης, Oude Kirk είναι κάποια ενδεικτικά. Ο 
ιστορικός πυρήνας του Άµστερνταµ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς διατηρεί το σύνολο της παλαιάς 
αρχιτεκτονικής και ρυµοτοµίας σε ένα ηµικύκλιο που οριοθετείται από τα πέντε οµόκεντρα διάσηµα κανάλια, όπως 

αυτό της Prinsengracht και αποτελεί ιδανική αφετηρία για µια ροµαντική βόλτα. Η µοναδική πλωτή Αγορά των 
Λουλουδιών στον κόσµο (Bloemanmarkt), θα είναι σίγουρα µια από τις στάσεις όχι µόνο αυτών που αγαπούν τα 
λουλούδια, αλλά και αυτών που θέλουν να θαυµάσουν το παραδοσιακό άνθος της Ολλανδίας, την τουλίπα. Το 
Άµστερνταµ ίσως είναι η πιο ελεύθερη πόλη του κόσµου. Υπάρχουν τα πάντα σε αφθονία και ελεύθερα, είτε 
πρόκειται για ελαφριά ναρκωτικά, είτε για πληρωµένο έρωτα. Η επιλογή για το τι θα κάνετε στην ιδιαίτερη αυτή πόλη 

είναι δική σας. 

   

   

   
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

   
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού για τις Βρυξέλες, µια από 
τις πιο όµορφες πόλεις του Βελγίου και έδρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την άφιξή µας 
ξεκινάµε µια περιεκτική ξενάγηση στην όµορφη 
και ειδυλλιακή πρωτεύουσα. Θα δούµε την 
κεντρική πλατεία Grand Place, µια από τις 
οµορφότερες πλατείες της Ευρώπης, το 
πασίγνωστο αγαλµατάκι Manneken Pis, το 

οποίο απεικονίζει ένα µικρό παιδάκι που ουρεί 
και λέγεται ότι πρόκειται για τον γιο ενός δούκα 
που ουρεί πάνω από τα στρατεύµατα των 
εχθρών πριν από µια µάχη. Άλλα αξιοθέατα 
που θα θαυµάσουµε είναι το Ατόµιουµ, το Heysel Stadium, την Mini Europe µε τα αξιοθέατα της Ευρώπης σε 
µινιατούρα 1/12, τα βασιλικά παλάτια του Laken και τον οµώνυµο βασιλικό ναό, τον γιαπωνέζικο πύργο, την 

κινέζικη παγόδα, το χρηµατιστήριο, την πλατεία Grand Sablon µε τον οµώνυµο γοτθικού ρυθµού ναό της 
Παναγίας, το Εθνικό Ωδείο, το ∆ικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία µε τα 
Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα του Θριάµβου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. Το βράδυ θα περιηγηθούµε µε τα πόδια στην Μεγάλη Πλατεία και τη γύρω περιοχή µε τα υπέροχα 
εστιατόρια και µπαράκια. ∆ιανυκτέρευση. 

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΩ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ         Πρωινή αναχώρηση για µια 
ολοήµερη εκδροµή στο γειτονικό και πλούσιο κρατίδιο του Λουξεµβούργου. Πρώτος µας σταθµός το 
ιστορικό πεδίο της µάχης του Βατερλώ, όπου τον Ιούνιο του 1815 ο Ναπολέων έχασε την µάχη από τις 
ενωµένες δυνάµεις των Άγγλων, Φλαµανδών και Πρώσων, οι οποίοι έφθασαν την τελευταία στιγµή, 
ανατρέποντας την έκβαση του πολέµου, που µέχρι εκείνη τη στιγµή έκλεινε υπέρ των Γάλλων. Φθάνοντας, 

θα επισκεφθούµε τον ύψους 40 µέτρων Τύµβο και το "Πανόραµα", ένα κτίριο σε στυλ Ροτόντας, όπου 
εκτίθεται ένας µοναδικός κυκλικός πίνακας του ζωγράφου Domulin, µε την αναπαράσταση της µάχης. Μετά 
την επίσκεψή µας θα συνεχίσουµε για το Λουξεµβούργο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα 



διασχίσουµε µέσα από αχανείς χαράδρες τις Αρδένες µε τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια 

και τα µεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδροµή µας δίπλα στον ποταµό Μάας θα διακοπεί µόνο για λίγο, καθώς 
θα σταµατήσουµε σε δύο από τις πιο όµορφες Βελγικές πόλεις, τη Ναµούρ και τη Ντινάντ. Συνεχίζοντας την 
πορεία µας θα µας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φθάνοντας στον 
προορισµό µας θα αντικρίσουµε την πόλη, που κατά ένα µεγάλο µέρος είναι κτισµένη µέσα σε µια 
χαράδρα. Κατά την περιήγησή µας θα δούµε το παλάτι του Μεγάλου ∆ούκα, τον καθεδρικό ναό της 
Παναγίας, την εντυπωσιακή κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. Σύντοµη στάση στο 

µεσαιωνικό κάστρο της περιοχής, µε σκηνικό που θυµίζει ταινία εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στις 
Βρυξέλλες. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝ∆Η - ΜΠΡΥΖ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
Πρωινή αναχώρηση για τις πόλεις Γάνδη και 
Μπρυζ. Πρώτη µας στάση θα είναι στην 

µεσαιωνική πόλη Μπρυζ, µία από τις 
οµορφότερες της κεντρικής Ευρώπης. Περιήγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε 
τα κυριότερα αξιοθέατά της, όπως το πάρκο µε τη 
Λίµνη της Αγάπης, το νοσοκοµείο του Αγίου 
Ιωάννη που είναι το παλαιότερο στην Ευρώπη, 

τον ναό της Παναγίας, το µέγαρο των αρχόντων, 
την γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, τους κήπους 
του Arends, το κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο 
Χρηµατιστήριο του κόσµου και το ιστορικό 
κέντρο, ένα µοναδικό στολίδι της πόλης. Αµέσως 
µετά θα συνεχίσουµε για τη Γάνδη, όπου θα 

δούµε το ∆ιοικητήριο, θα επισκεφθούµε τον 
καθεδρικό ναό του Saint Bavo, µε έργα του 
Ρούµπενς, του Ιερώνυµου Μπος και το υπέροχο 
τρίπτυχο, που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Άικ. Θα δούµε επίσης το κάστρο των ιπποτών και θα 
γνωρίσουµε την πόλη, που υπήρξε κατά τον µεσαίωνα ένα σπουδαίο εµπορικό λιµάνι της Ευρώπης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στις Βρυξέλλες. ∆ιανυκτέρευση.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΜΒΕΡΣΑ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουµε για τον "Μεγάλο Γύρο" της Ολλανδίας, µε τελικό προορισµό µας το 
Άµστερνταµ. Πρώτος µας σταθµός θα είναι στη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του Βελγίου και το τρίτο 
µεγαλύτερο λιµάνι στην Ευρώπη µετά το Αµβούργο και το Ρότερνταµ, η Αµβέρσα γνωστή και ως "η πόλη 
των διαµαντιών", καθώς πάνω από το 70% του συνόλου των διαµαντιών διακινούνται εκεί. Επόµενος 
σταθµός µας θα είναι το µεγαλύτερο εµπορικό λιµάνι της Ευρώπης και το 2ο παγκοσµίως, το Ρότερνταµ. 
Θα θαυµάσουµε τους τεράστιους ουρανοξύστες, τα µοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής οικοδοµήµατα 

και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem και Erasmus. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς τη µεσαιωνική πόλη 
Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, µια πόλη µε πανέµορφο ιστορικό 
κέντρο και µεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Εκεί κοντά βρίσκεται και η Χάγη, έδρα του ∆ιεθνούς 
∆ικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, µε το περίφηµο "Παλάτι της Ειρήνης" και πολλά όµορφα 
κτίρια, που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες, καθώς και µε την µεγαλύτερη παραλία της Ολλανδίας, την 
κοσµική Scheveningen. Άφιξη στο Άµστερνταµ, την "Βενετία του Βορρά". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 

∆ιανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ) 
Σήµερα θα απολαύσουµε το υπέροχο 
Άµστερνταµ. Η πόλη είναι κτισµένη στις εκβολές 
του ποταµού Άµστελ και περιβάλλεται από 

δεκάδες κανάλια, γέφυρες και µεσαιωνικές 
κατοικίες. Ο παραδοσιακός "Μύλος του 
Rembrandt" στις όχθες του ποταµού Άµστελ, το 
εντυπωσιακό στάδιο Αρένα, η Heineken, το 
επιβλητικό Rijksmuseum, η πανύψηλη ∆υτική 
Εκκλησία, το µοναδικό παλάτι του Βασιλιά, ο 

κεντρικός σιδηροδροµικός σταθµός είναι µερικά 
από τα πολλά αξιοθέατα µιας πόλης που 
"επιπλέει" στη θάλασσα. Στη συνέχεια θα 
ξεναγηθούµε στο µεγαλύτερο εργοστάσιο κοπής 
διαµαντιών της πόλης, το Coster Diamonds, 
όπου θα παρακολουθήσουµε τη διαδικασία 

κοπής των διαµαντιών και θα έχουµε τη 



δυνατότητα να δούµε ένα µέρος της µεγάλης συλλογής του οίκου. Θα ολοκληρώσουµε την ξενάγησή µας 

µε µια κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε 
αξιοθέατα. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα φηµισµένα µουσεία Βαν Γκογκ (Van Gogh), µε τη 
µεγαλύτερη συλλογή πινάκων του Ολλανδού ζωγράφου Βαν Γκογκ, αλλά και άλλων σύγχρονών του 
καλλιτεχνών, καθώς και Rijks (Ρικσµουζέουµ) - το καλύτερο µουσείο του Άµστερνταµ και ένα από τα 
καλύτερα του κόσµου, στο οποίο εκτίθενται ως επί το πλείστον φηµισµένοι πίνακες του ολλανδικού χρυσού 
αιώνα, όπως των Ρεµπράντ, Βερµεέρ, Φρανς Χαλς και άλλων µεγάλων ζωγράφων. Για το βράδυ 

προτείνουµε έναν περίπατο στα στενά σοκάκια της περίφηµης συνοικίας "Tα Κόκκινα Φανάρια" και στην 
περιοχή γύρω από την Πλατεία Dam.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΜΑΡΚΕΝ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινή αναχώρηση για να  επισκεφθούµε τα γνωστά γραφικά ψαροχώρια Μάρκεν και Βόλενταµ, χτισµένα 
σε ειδυλλιακή τοποθεσία στην Βόρεια Θάλασσα, µε τους ντόπιους κατοίκους τους να είναι ντυµένοι 

παραδοσιακά. Θα κάνουµε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και θα επισκεφθούµε ένα τοπικό παραδοσιακό 
τυροκοµείο, όπου "η µικρή Ολλανδέζα", ντυµένη µε παραδοσιακή φορεσιά, θα µας εξηγήσει πως 
παρασκευάζουν τα τυριά και φυσικά θα έχουµε τη δυνατότητα να δοκιµάσουµε τις γεύσεις τους. Επιστροφή 
στο Άµστερνταµ και πτήση επιστροφής.  
 

Σηµείωση: Στο 7ήµερο πρόγραµµα µία επιπλέον ∆ιανυκτέρευση στο Άµστερνταµ  

 

Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό 
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση 



Έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις 

****SSuuppeerr  ΤΤιιµµήή****  
ΓΓιιαα  ττιιςς  1111  ππρρώώττεεςς  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ MONΟΚΛΙNOY 

Για την Αναχώρηση: 17.06 (6ήµερο) 

Ξενοδοχεία 
NH STEPHANE ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

NOVOTEL AMSTREDAM CITY 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  (Ηµι-κεντρικό) 
 

 579 €   +255 € 

Για την Αναχώρηση: 08.07 (7ήµερο) 

  Ξενοδοχεία 
NH STEPHANE ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

NOVOTEL AMSTREDAM CITY 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  (Ηµι-κεντρικό) 

 

640 € +290 € 

Για την Αναχώρηση: 22.07 (7ήµερο) 

Ξενοδοχεία 
NH BRUSSELS CITY CENTRE  ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,  

MERCURE AMSTREDAM CITY 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Ηµι-κεντρικό) 

709 € +290 € 

Για την Αναχώρηση: 12.08 (7ήµερο) 

Ξενοδοχεία 
NH BRUSSELS CITY CENTRE  ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,  

MERCURE AMSTREDAM CITY 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Ηµι-κεντρικό) 

635 € +290 € 

Για την Αναχώρηση: 19.08 (7ήµερο) 

Ξενοδοχεία 
NH GRAND PLACE ARENBERG 4* Κεντρικό ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,  

BEST WESTERN BLUE TOWER 4* / BEST WESTERN COUTURE  4*/ GOLDEN TULIP 
AMSTERDAM WEST 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Ηµι-κεντρικά) 

  

665 € +290 € 

Για τις Αναχωρήσεις: 04.10, 08,22.11 (6ήµερα)    
Ξενοδοχεία 

NH BRUSSELS CITY CENTRE  ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 
BEST WESTERN BLUE TOWER 4* / BEST WESTERN COUTURE  4*/ GOLDEN TULIP 

AMSTERDAM WEST 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Ηµι-κεντρικά)  

677 € +290 € 

Για την Αναχώρηση: 26.10 (5ήµερο) 
Απ’ ευθείας πτήση µε Aegean 

Ξενοδοχεία 
NH GRAND PLACE ARENBERG 4* Κεντρικό ~ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,  

BEST WESTERN BLUE TOWER 4* / BEST WESTERN COUTURE  4*/ GOLDEN TULIP 
AMSTERDAM WEST 4* ~ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Ηµι-κεντρικά) 

677 € + 290 € 



  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ    
� Αεροπορικά εισιτήρια µε επιστροφή σε οικονοµική θέση µε ενδιάµεσο σταθµό  
� 3 διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες σε  ξενοδοχείο 4* 
� 2 ή 3 διανυκτερεύσεις (ανάλογα την ηµεροµηνία αναχώρησης) στο Άµστερνταµ σε ξενοδοχείο 4* 
� Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 
� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά 
� Μετακινήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις, 

ξεναγήσεις, όπως αυτές αναγράφονται 
αναλυτικά στο πρόγραµµα 
� Έµπειρος Έλληνας τοπικός, συνοδός & 
ξεναγός µε ειδικές γνώσεις και άδεια ξενάγησης  
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
� Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων & 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: 220 € 
� Είσοδοι στους επισκεπτόµενους χώρους  
� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά 
 

* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (CITY TAXES) 

περιλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προγράµµατός µας και δεν πληρώνονται επιτόπου από 

τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράµµατα  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Το Versus προσφέρει έκπτωση 30 € στο αεροπορικό εισιτήριο  
    Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη µε την Aegean µε µια αποσκευή 

Απαιτούνται 2 ∆ιανυκτερεύσεις στην Αθήνα 
         Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις έναν µήνα πριν την αναχώρηση 
     (για περιορισµένο αριθµό θέσεων, που µπορεί να εξαντληθούν και νωρίτερα) 

Για τη διαµονή και τις µεταφορές σας στην Αθήνα ζητείστε µας τη super προσφορά 
“stopover Athens” 

Υπάρχει δυνατότητα για αναχώρηση απευθείας από Θεσσαλονίκη και για τις άλλες 
ηµεροµηνίες κατόπιν διαθεσιµότητας 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 την κατάθεση της προκαταβολής 
σας, µε σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον 
φάκελό σας. Παρακαλούµε µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία 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 κλπ.). 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.  
  



 

Οι καινοτοµίες του Versus  
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 

 

""ΗΗ  ζζωωήή  εείίννααιι  σσττιιγγµµέέςς    

ΓΓιιαα  ττιιςς  ππιιοο  ττααξξιιδδιιάάρριικκεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εεππιιλλέέγγεεττεε  ττοο  VVeerrssuuss  TTrraavveell    

ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύµµεε!!  
ΕΕµµεείίςς  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  νναα  ααννοοίίγγοουυµµεε  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  εεσσάάςς  ……  όόππωωςς  σσααςς  ααξξίίζζεειι””  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠ..  ΚΚααττσσιιµµίίχχααςς    
 
� 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"), 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 στο Ζάππειο Μέγαρο, η 
µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 
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.  
 

� 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)  

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

• 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 200 € 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.  
• 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. Εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να αποπληρώσετε το ταξίδι σας κάνοντας 
χρήση πιστωτικής κάρτας και συµµετέχοντας σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων (έως και 18). 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 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, 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. 

• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, µπορείτε να ταξιδέψετε µε αστυνοµική 
ταυτότητα νέου τύπου. ∆ιευκρινίζουµε ότι αυτό γίνεται µόνο µε πολιτική ταυτότητα και όχι µε 
υπηρεσιακή. Ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα πωλήσεων του γραφείου µας.   
  



� 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. 
 

� 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. 
 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ 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 

∆εκέµβριο 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 και στη Θεσσαλονίκη 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 γίνονται 
παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας µεταφέρουν 
γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις τέχνες κτλ. 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 µε θέα την Ακρόπολη 
και το Λυκαβηττό.  



� 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. 
 
� ∆ιερεύνηση Προορισµών  

∆εν 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 ∆ιαδροµές" 

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. ∆ηµιουργούµε 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. 
 

VVEERRSSUUSS  TTRRAAVVEELL  
ΜΜααζζίί  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  ττηη  γγηη,,  µµααζζίί  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε  ττοο  ττααξξίίδδιι!!!!!! 


