
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ππααννέέμμοορρφφαα  κκααννάάλλιιαα  ττοουυ  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ    

33  ΔΔιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  σσεε    κκεεννττρριικκόό  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  44**  

22  ΔΔιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  44**  

    

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 

 

 

          Αναχώρηση:  04.04.18                                                                                                            6 Ημέρες 
 

Μπενελούξ 
 

Βέλγιο - Λουξεμβούργο – Ολλανδία 
Στην καλύτερη εποχή του χρόνου με δυνατότητα επίσκεψης  

στο πάρκο λουλουδιών Keukenhof 



   

 

 

Αριθμός 

Πτήσης   
Ημερομηνία 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

Α3 624 04.04 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  08:30 11:10 

Α3 623 09.04  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  – ΑΘΗΝΑ  16:35 20:35 

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  ΔΔιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**    

  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  

  ΔΔυυννααττόόττηητταα  εεππίίσσκκεεψψηηςς  σσττοο  υυππέέρροοχχοο  ππάάρρκκοο  λλοουυλλοουυδδιιώώνν  KKeeuukkeennhhooff  

    ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ππααννέέμμοορρφφαα  κκααννάάλλιιαα  ττοουυ  ΆΆμμσσττεερρννττααμμ    

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 
 
 

 



Άμστερνταμ, Ολλανδία 

Πάρκο Keukenhof , ανοικτό από 22/03/18 εως 13/05/18 

Πρόκειται για έναν από τους πιο ιδανικούς προορισμούς για να υποδεχτείτε την άνοιξη. Η 

πρωτεύουσα των λουλουδιών είναι διαφορετική κάτω από το φως του ήλιου και η σεζόν των 

φεστιβάλ ξεκινά.  

Το Keukenhof είναι ένας παραμυθένιος χώρος, γεμάτος από τουλίπες, νάρκισσους, υάκινθους 

και άλλα λουλούδια με έντονα χρώματα και ανοίγει μόνο δύο μήνες το χρόνο. Είναι βασικά ένα 

τεράστιο πάρκο γεμάτο λουλούδια, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν και να 

περάσουν ξένοιαστες στιγμές στους όμορφα διαμορφωμένους κήπους του. 

Ο κήπος «Keukenhof» αποτελεί σήμα-κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής εδώ και αιώνες, όταν 

δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από τις τοπικές Αρχές. Ο χώρος ήταν τόπος κυνηγιού και ένα 

κάστρο δέσποζε στην περιοχή. Στο κάστρο οφείλει ο κήπος την ονομασία του καθώς αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια βοτάνων και λαχανικών για την κουζίνα του κάστρου. Πολύ 

αργότερα το 1949 χρησιμοποιήθηκε σαν ανθόκηπος για την προώθηση της ολλανδικής 

παραγωγής λουλουδιών. Σιγά σιγά συγκέντρωσε τα βλέμματα ντόπιων και ξένων επισκεπτών, 

αναπτύχθηκε και κατέληξε να είναι ο μεγαλύτερος ανθόκηπος στον κόσμο. 

Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου επισκέπτονται κάθε χρόνο τον κήπο «Keukenhof», για να 

θαυμάσουν από κοντά το πλήθος των λουλουδιών αλλά και να απαθανατίσουν τις εντυπωσιακές 

εικόνες που προσφέρει. 

Ένα πολύχρωμο χαλί σκεπάζει σχεδόν κάθε γωνιά του κήπου, ο οποίος συμπληρώνεται από 

δέντρα και άλλα πράσινα φυτά. Μια μεγάλη λίμνη δεσπόζει στο εσωτερικό του, ενισχύοντας την 

ομορφιά του τοπίου, που κερδίζει αβίαστα τις εντυπώσεις. 

 

 

 

 



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 Δημαρχείο, 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  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣ  

   
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας 

πτήση για το Άμστερνταμ, τη ‘Βενετία του 

Βορρά΄. Άφιξη και περιήγηση. 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 Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό παλάτι 

του Βασιλιά, ο κεντρικός σιδηροδρομικός 

σταθμός είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα 

μιας πόλης που "επιπλέει" στη θάλασσα. Θα 

ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με μια 

κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης. . Για το 

βράδυ προτείνουμε έναν περίπατο στα στενά 

σοκάκια της περίφημης συνοικίας "Tα Κόκκινα Φανάρια" και στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Dam.  

Διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – (Προαιρετική εκδρομή στα ψαροχώρια ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΜΑΡΚΕΝ)  

Ημέρα ελεύθερή 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 πλείστων 

φημισμένοι πίνακες του ολλανδικού χρυσού αιώνα, όπως των Ρεμπράντ, Βερμεέρ, Φρανς Χαλς και άλλων 

μεγάλων ζωγράφων.  

Για όσους επιθυμούν δυνατότητα προαιρετικής εκδρομής στα γνωστά γραφικά ψαροχώρια Μάρκεν και 

Βόλενταμ.(κόστος 35€) 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. Διανυκτέρευση.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΠΑΡΚΟ KEUKENHOF – ΧΑΓΗ – ΝΤΕΛΦ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Νωρίς το πρωί αναχώρηση για επίσκεψη στο μοναδικό σε όλο τον κόσμο πάρκο λουλουδιών KEUKENHOF 

(προαιρετική είσοδος 18€). Επτά εκατομμύρια πολύχρωμα ανθισμένα λουλούδια να απλώνονται σαν 

ολάνθιστα χαλιά! Ένα υπερθέαμα που πραγματικά αξίζει. Στη συνέχεια αναχώρηση για το "Μεγάλο Γύρο" 

της Ολλανδίας με τελικό προορισμό μας τις Βρυξέλλες. Πρώτος μας σταθμός για σήμερα η Χάγη, έδρα του 

Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο "Παλάτι της Ειρήνης" και κτίρια 

μοναδικής αξίας, που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες, καθώς και η μεγαλύτερη και κοσμική παραλία 

της Ολλανδίας, η Scheveningen. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη Ντέλφτ, που 

αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και 

μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τελευταίος 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 αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem και 

Erasmus. Άφιξη στις Βρυξέλες, μια από τις πιο όμορφες πόλεις του Βελγίου και έδρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα περιηγηθούμε με τα πόδια στην Μεγάλη Πλατεία και 

τη γύρω περιοχή με τα υπέροχα εστιατόρια και 

μπαράκια. Διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - 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 Διοικητήριο, 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. Διανυκτέρευση.  
 

5η 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 Δούκα, 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. 

Διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε 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 Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική πλατεία με τα 

Ανάκτορα, το Ευρωκοινοβούλιο και την Αψίδα του Θριάμβου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας 

πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα  

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



 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ    
 Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή σε οικονομική θέση με απευθείας πτήσεις  

 2  διανυκτερεύσεις στο Άμστερνταμ στο ξενοδοχείο XO Hotel Blue Tower 4* ημικεντρικό 

 3 διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες στο  ξενοδοχείο  Mercure Brussels Centre Midi 4* 

 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 

 

ΔΔΕΕΝΝ  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: 215 € 

 Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους  

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

 Τοπικοί φόροι ( city taxes ) πληρωτέοι επιτόπου στα ξενοδοχεία 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές  

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

 
Όλες οι τιμές για αναχωρήσεις από 

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνουν το αεροπορικό 

εισιτήριο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Όλες οι τιμές  για αναχωρήσεις από Λάρνακα 

περιλαμβάνουν το αεροπορικό εισιτήριο  

Λάρνακα - Αθήνα – Λάρνακα  

ΑΝΑΧΩΡΗΣH : 04.04 

699 € 
€ 789 

Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 

1 μήνα πριν την αναχώρηση 

 € 1.174 
Με τους φόρους  

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 245 € 

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 οι αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατόπιν διαθεσιμότητας.  

Σύμφωνα με τις πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη 

διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του “Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

"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 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 

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕΤΤΕΕ::    
  

 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.  

 12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. 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. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι με 

υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων του γραφείου μας.   

  



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!!! 

 
 


