
 

 

 

  

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 20.02, 14.03       9 ημέρες 

Κυνηγώντας το Βόρειο Σέλας 

στα Νησιά Λοφότεν  
και στη Νορβηγική και Σουηδική Λαπωνία 

Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό – Ξενοδοχείο από πάγο 

Έλκηθρο με huskies, σαφάρι με snowmobile  

Χωριό των Ταράνδων, Μουσείο των Βίκινγκς 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυνηγώντας το Βόρειο Σέλας  

στα Νησιά Λοφότεν  
και στη Νορβηγική και Σουηδική Λαπωνία 

Μπορούμε σε ένα ταξίδι να απολαύσουμε το Βόρειο Σέλας στη Σουηδική Λα-

πωνία, στη Βόρεια Νορβηγία, στον Αρκτικό Κύκλο, στα σπάνια νορβηγικά 

Νησιά Λοφότεν; Να γνωρίσουμε τους Σάμι, να χαρούμε την απίστευτη φύση 

των φιόρδ και να μάθουμε την ιστορία των Βίκινγκς;  

Ναι μπορούμε! 

 

Τα Νησιά Λοφότεν (ή Λοφούτεν, όπως το προφέρουν οι Νορβηγοί) σχηματίζουν ένα αρχιπέλα-

γος, που αποτελείται από πολλά μικρά νησάκια στα ανοικτά της βορειοδυτικής ακτής της Νορ-

βηγίας. 

Βρίσκονται αρκετά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, στο ίδιο επίπεδο με τη βόρεια Αλάσκα, τη Σιβη-

ρία και τη Γροιλανδία. 

Λόγω του ρεύματος του Κόλπου του Μεξικού όμως, έχουν πολύ ηπιότερο κλίμα, που τα καθιστά 

προσβάσιμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθότι ο ωκεανός δεν παγώνει, εκτός βέβαια 

από περιπτώσεις ακραίων φαινομένων και καταιγίδων. 

Ο χειμώνας είναι ήπιος για την περιοχή, με θερμοκρασίες γύρω στους 0° C, ενώ το καλοκαίρι 

μπορεί να είναι ζεστό - δροσερό για τα δικά μας δεδομένα - με θερμοκρασία κοντά στους 23° C. 

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα μικρά ψαροχώρια με τα χαρακτηριστικά ποικιλόχρωμα ξύ-

λινα σπίτια τους (τα Rorbuer), που υπάρχουν στις ακτές των φιόρδ, καθώς και οι παγετώνες, 

που από τις απόκρημνες πλαγιές βυθίζονται και χάνονται απότομα στη θάλασσα. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγαίνουμε μέσα στον Αρκτικό Κύκλο. Ζούμε μοναδικές εμπειρίες και εκπληκτικές απο-

κλειστικότητες Versus, όπως: Η επίσκεψη στο λαπωνικό Χωριό των Ταράνδων στην καρ-

διά της Σουηδικής Λαπωνίας, όπου θα πιούμε καφέ με τους Σάμι. Η βόλτα με έλκηθρα 2 

ατόμων που τα σέρνουν τα πανέμορφα σκυλιά Χάσκι. Η πλεύση με παγοθραυστικό, το 

σπάνιο ξενοδοχείο από πάγο. 

ατμοσφαιρικό σκηνικό στα νησιά Λοφότεν 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Το οδοιπορικό μας αρχίζει από τη σουηδική πρωτεύουσα, τη Στοκχόλμη, από όπου πε-

ταμε για το ιστορικό λιμάνι του Βοθνιακού Κόλπου, την πόλη Λούλεο. Απολαμβάνουμε 

κρουαζιέρα με παγοθραυστικό και μπαίνουμε στην καρδιά της Σουηδικής Λαπωνία για 

να έρθουμε στο Χωριό των Ταράνδων, όπου ζουν παραδοσιακά οι Λάπωνες (Σάμι), σε 

ξυλόσπιτα μέσα στο δάσος. Εν συνεχεία, βλέπουμε το περίφημο Ξενοδοχείο από Πάγο 

και περνάμε στη λαπωνική περιοχή της Βόρειας Νορβηγίας, στην πρωτεύουσα του αρχι-

πελάγους των Λοφοτεν, Σβόλβερ. Εξερευνούμε τα Νησιά Λοφότεν και τα γραφικά ψαρο-

χώρια, μένουμε στο Νάρβικ, μπαίνουμε στον Αρκτικό Κύκλο και πάμε στο ιστορικό λιμάνι 

Τρόμσο. Απολαμβάνουμε σαφάρι με έλκηθρα και Χάσκις και σαφάρι με snowmobiles 

και από το Τρόμσο πετάμε για το Όσλο, τη νορβηγική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας το 

ταξίδι μας. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Μόνο στο Versus, το πιο εξειδικευμένο και συναρπαστικό εξερευνητικό οδοιπορικό στα Νησιά Λο-

φότεν και στη βόρεια Νορβηγία και Σουηδία. Με απίστευτες παροχές και δραστηριότητες που απο-

κλείονται από τα συνήθη προγράμματα λόγω κόστους, ενταγμένες στην τελική τιμή από την Α-

θήνα (τοπικά κοστίζουν πανάκριβα!). Με εξαιρετικές διανυκτερεύσεις, ιδανικές μετακινήσεις, και φυ-

σικά με Έλληνα αρχηγό, ο οποίος είναι μαζί σας σε όλο το ταξίδι.  

 

Ειδικότερα: 

 

▪ Τέλειες πτήσεις για Στοκχόλμη και επιστροφή από Όσλο, που μας εξασφαλίζουν χρόνο για 

υπέροχες ξεναγήσεις. Εσωτερική πτήση Στοκχόλμη -Λούλεο και Τρόμσο-Όσλο για να απο-

φύγουμε πολύωρες οδικές μετακινήσεις.  

▪ Εξαιρετικές διανυκτερεύσεις σε άριστα ξενοδοχεία σε όλους τους σταθμούς του ταξιδιού 

μας. 

▪ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός από Στοκχόλμη-Όσλο: πρωινό). 

▪ Ειδικές αναζητήσεις και διαδρομές για να απολαύσουμε το φαντασμαγορικό Βόρειο Σέλας. 

▪ H πλεύση με παγοθραυστικό περιλαμβάνεται στην τιμή, μαζί με ειδικό εξοπλισμό που θα 

σας παρασχεθεί στο παγοθραυστικό. 

▪ Αποκλειστική διείσδυση στην καρδιά της Σουηδικής Λαπωνίας, για να επισκεφτούμε το αυ-

θεντικό Χωριό των Ταράνδων, μέσα στο δάσος, όπου κατοικούν οι Σάμι (Λάπωνες). Θα 

πάμε στις ξύλινες καλύβες τους, που είναι επενδυμένες με δέρμα ταράνδου, θα μιλήσουμε 

μαζί τους και θα απολαύσουμε ζεστό καφέ, τσάι και την τοπικές λιχουδιές  

▪ Περιλαμβάνεται η είσοδος και ξενάγηση στο αρχαιολογικό Μουσείο των Βίκινγκς. Το μου-

σείο εκθέτει ευρήματα από το μεγαλύτερο κτίριο των Βίκινγκς που βρέθηκε ποτέ, το οποίο 

χρονολογείται το 500 π.Χ. Εκεί θα δοκιμάσουμε και την αυθεντική τροφή των Βίκινγκς – α-

ποξηραμένο μπακαλιάρο και μγεντ (αλκοολούχο ποτό με βάση το μέλι και διάφορα μυρω-

δικά) 

▪ Περιλαμβάνεται διασκεδαστικό σαφάρι με έλκηθρα 2 ατόμων, που σέρνουν τα πανέ-

μορφα σκυλιά Χάσκι στο χιόνι. Στο κέντρο του σαφάρι, θα μας παρασχεθεί ο ειδικός εξο-

πλισμός.  

▪ Σαφάρι πλούσιας διάρκειας με snowmobile. 

▪ Περιλαμβάνεται είσοδος και ξενάγηση στο μεγαλύτερο παγοξενοδοχείο του κόσμου, στο 

γραφικό χωριό Γούκασγιαρβι (σουηδική Λαπωνία). Το ξενοδοχείο χτίζεται κι διακοσμείται 

κάθε χειμώνα εξ ολοκλήρου από πάγο, από τους τοίχους και τα κρεβάτια στα δωμάτια, μέ-

χρι τα τραπέζια και τα σερβίτσια. Το καλοκαίρι λιώνει… 

▪ Διανυκτέρευση και βόλτα στη Στοκχόλμη, την όμορφη πρωτεύουσα της Σουηδίας. 

▪ Διανυκτέρευση και βόλτα στο Όσλο, για να δούμε διαφορετικά τη νορβηγική πρωτεύουσα.  

▪ Δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά και δεν υπάρχει τίποτα προαιρετικό, για να έχετε απόλυτα ε-

λεγχόμενο τελικό κόστος από την Αθήνα. Μια μοναδική παροχή του Versus, που εξασφαλί-

ζει απίστευτες αποκλειστικότητες! 

▪ Με εμπειρότατο και ειδικά καταρτισμένο, στην περιοχή, Έλληνα αρχηγό από την Αθήνα, 

που θα σας συνοδεύει σε όλο το ταξίδι 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξιδεύουμε στα Νησιά Λοφότεν 

Τα νησιά Λοφότεν είναι παραδοσιακή περιοχή της Βόρειας Νορβηγίας. Θεωρούνται μία 

από τις ομορφότερες του κόσμου, με δραματικές κορυφές και βουνά, ανοιχτή θά-

λασσα και ήσυχους κόλπους, παραλίες και ανέγγιχτη γη. Όπως θα δούμε, είναι γεμάτα 

με ξύλινα, πλωτά ψαρόσπιτα. Οι Νορβηγοί διατηρούν εκεί αυτά τα εξοχικά, τα οποία ε-

πισκέπτονται το καλοκαίρι για το ψάρεμα του μπακαλιάρου.  

Το φιόρδ Ράινε, στο οποίο βρίσκονται τα Λοφότεν, δημιουργήθηκε, 400 εκατ. χρόνια 

πριν το σήμερα, από το λιώσιμο των παγετώνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα νησιά 

να ξεπηδούν μέσα από το νερό σαν κώνοι… κάθε νησάκι και νησίδα είναι και μια προϊ-

στορική βουνοκορφή.   

 

Πάμε στην καρδιά της Σουηδικής Λαπωνίας 

Αποκλειστικά στο Versus, διεισδύουμε στην Καρδιά της Σουηδικής Λαπωνίας, στη γη 

που εδώ και αιώνες κατοικούν οι Σάμι. Εξασφαλίζουμε πλεύση με παγοθραυστικό κο-

ντά στην πόλη Λούλεο (ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται), και φτάνουμε στο κέντρο της 

Σουηδικής Λαπωνίας στην πόλη Γιόκκμοκ. Από εκεί πηγαίνουμε στο Χωριό των Ταράν-

δων, μέσα στο δάσος. Εκεί θα δούμε από κοντά πώς ζουν οι Λάπωνες. Θα πάμε στις 

ξύλινες καλύβες τους, που είναι επενδυμένες με δέρμα ταράνδου, θα μιλήσουμε μαζί 

τους για την καθημερινότητά τους στη Λαπωνία και θα απολαύσουμε ζεστό καφέ, τσάι 

και την τοπική σπεσιαλιτέ που είναι αποξηραμένος τάρανδος! 

 

Απίθανες παροχές αποκλειστικά στο Versus 

Σε αυτό το εξαιρετικό οδοιπορικό στα Νησιά Λοφότεν, στη Βόρεια Νορβηγία και στη 

Σουηδική Λαπωνία, δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά και δεν υπάρχει τίποτα προαιρετικό, 

για να έχετε απόλυτα ελεγχόμενο τελικό κόστος από την Αθήνα. Ανάμεσα στις παροχές 

μας είναι: Η πλεύση με παγοθραυστικό κοντά στην πόλη Λούλεο, η επίσκεψη στο αυθε-

ντικό Χωριό των Ταράνδων  μέσα στο δάσος, όπου κατοικούν οι Σάμι, στην καρδιά της 

Σουηδικής Λαπωνίας.  

Επίσης, η ξενάγηση στο αρχαιολογικό Μουσείο των Βίκινγκς. Εκεί εκτίθενται ευρήματα 

από το μεγαλύτερο κτίριο των Βίκινγκς που βρέθηκε ποτέ, το οποίο χρονολογείται το 

500 π.Χ. Τα «κυνήγια» για να παρακολουθήσουμε το Βόρειο Σέλας. Το σαφάρι με έλκη-

θρα 2 ατόμων, που σέρνουν τα πανέμορφα σκυλιά Χάσκι στο χιόνι. Η είσοδος στο με-

γαλύτερο παγοξενοδοχείο του κόσμου στη Σουηδική Λαπωνία. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

KL 1572 20/02/2023 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:35 

KL 1109 20/02/2023 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 10:40 12:45 

KL 1148 28/02/2023 ΟΣΛΟ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:00 18:55 

KL 1581 28/02/2023 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:05 +1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

LH 1285 14/03/2023 ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:55 09:00 

LH 802 14/03/2023 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 11:00 13:05 

LH 863 22/03/2023 ΟΣΛΟ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 16:10 18:20 

LH 1284 22/03/2023 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ 20:30 00:15 +1 



 
 

 

Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό στη Λούλεο  

και μπάνιο με ειδικά σκάφανδρα 

(ΔΩΡΟ για τις 11 πρώτες συμμετοχές) 

  



 
 

  

ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αυτό το απόλυτο και αποκλειστικό, υπερπλήρες και συναρπαστικό, εξερευνητικό ο-

δοιπορικό του Versus, θα ανακαλύψουμε τα εκπληκτικά Νησιά Λοφότεν, στον Νορβη-

γικό Αρκτικό Κύκλο και την καρδιά της Λαπωνίας (Σουηδική Λαπωνία & Βόρεια Νορβη-

γία). Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους (το κλίμα είναι ήπιο και οι συνθήκες ε-

ξαιρετικές), όλο τον χρόνο. Ωστόσο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους πιο απαιτητικούς 

ταξιδιώτες, που απορρίπτουν τα επιφανειακά περάσματα, που θέλουν να ζήσουν το 

μοναδικό, που αναζητούν την αυθεντικότητα και την απόλυτη διείσδυση στις τοπικές 

παραδόσεις και κουλτούρες.  

Πηγαίνουμε στη Λαπωνία, την εξερευνούμε σε βάθος και ζούμε μαζί με τους Σάμι, πάνω 

στα χνάρια των Βίκινγκς. Απολαμβάνουμε την αναζωογονητική φύση των φιόρδ και 

των καταπράσινων δασών. Κάνουμε βόλτες με έλκηθρα και Χάσκι, με παγοθραυστικά, 

με φεριμπότ, οδηγούμε στο εκπληκτικό νορβηγικό οδικό δίκτυο των φιόρδ.  

Όλες οι εκδρομές, παροχές, μετακινήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις και ξεναγήσεις, 

εντάσσονται στην τελική τιμή. Δεν παρέχεται τίποτα προαιρετικά και δεν πληρώνετε τί-

ποτα τοπικά, για να έχετε απόλυτο έλεγχο του κόστους από την Αθήνα. Αυτό το πρό-

γραμμα είναι πολύ εξειδικευμένο και αποκλειστικό. Το Versus, πιστό στη φιλοσοφία του, 

προσφέρει το τέλειο τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες του και εγγυάται μια αξέχαστη τα-

ξιδιωτική εμπειρία.   

 

• Απολαύστε το Βόρειο Σέλας από πόλη σε πόλη κι από ψαροχώρι σε ψαροχώρι σε 

όλη τη διαδρομή του ταξιδιού μας 

• Χαρείτε πλεύση με παγοθραυστικό κοντά στην πόλη Λούλεο, και βουτήξτε στα πα-

γωμένα νερά (με ειδικό εξοπλισμό)  

• Διεισδύστε στην καρδιά της Σουηδικής Λαπωνίας, στο αυθεντικό Χωριό των Ταράν-

δων μέσα στο δάσος, όπου κατοικούν οι Σάμι (Λάπωνες) 

• Επισκεφτείτε το αρχαιολογικό Μουσείο των Βίκινγκς. Εκτίθενται ευρήματα από το με-

γαλύτερο κτίριο των Βίκινγκς που βρέθηκε ποτέ, το οποίο χρονολογείται το 500 π.Χ.  

• Διασκεδάστε στο σαφάρι με έλκηθρα 2 ατόμων, που σέρνουν τα πανέμορφα σκυ-

λιά Χάσκι στο χιόνι. Αφού τρέξουμε με τα Χάσκι, θα γευματίσουμε… τάρανδο κατσα-

ρόλας! 

• Μπείτε στο μεγαλύτερο παγοξενοδοχείο του κόσμου, στο γραφικό χωριό Γούκασ-

γιέρβι (Σουηδική Λαπωνία) 

• Απολαύστε σαφάρι με snowmobile στη λαπωνική ύπαιθρο! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΣΚΙΣ, η ράτσα που έμαθε να επιβιώνει στο χιόνι 

Τα σκυλιά χάσκις (ή χάσκυς) αποτελούν μία ιδιαίτερα ανθεκτική ράτσα, η καταγωγή των οποίων 

εντοπίζεται κατά πάσα πιθανότητα στην Αλάσκα και στη Σιβηρία. Είναι μεγαλόσωμα ζώα, με το 

αρσενικό να έχει μέσο βάρος περίπου 38 κιλά και ύψος 63 εκ. Το χάσκυ είναι ένα ζώο έτοιμο για 

δράση, ικανά να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις μέσα στο χιόνι, να προσαρμόζονται εύκολα στο 

αφιλόξενο περιβάλλον της Αρκτικής και να μεταφέρουν μεγάλα βάρη με σχετικά μικρή κατανάλωση 

ενέργειας. Είναι επίσης πολύ φιλικά για τον άνθρωπο! 

ICE HOTEL JUKKASJÄRVI  

Θα τολμούσατε να διανυκτερεύσετε σε ένα δωμάτιο φτιαγμένο αποκλειστικά από πάγο; Πριν βια-

στείτε να απαντήσετε «ναι», σκεφτείτε για λίγο πως η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους -5 

βαθμούς Κελσίου! Αυτό είναι το concept του πρώτου ξενοδοχείου από πάγο στον κόσμο, το 

Jukkasjärvi, στην Κίρουνα της Σουηδίας. Το εγχείρημα ξεκίνησε ανεπίσημα το 1989, όταν είχε φιλοξε-

νηθεί εδώ μία έκθεση με γλυπτά από πάγο και κάποιοι επισκέπτες έμειναν για ένα βράδυ σε ένα 

ιγκλού που είχε φτιαχτεί για τις ανάγκες της έκθεσης. Επισήμως άνοιξε τις πύλες του το 1990, απλώ-

νεται σε μια έκταση 6.000 τ.μ., διαθέτει 55 δωμάτια (και κάποια «συμβατικά», για όσους δεν αντέχουν 

και τόσο το κρύο), δέκα εστιατόρια, Ice bar, ακόμα και εκκλησία – όλα φτιαγμένα από πάγο. Το 

ξενοδοχείο λειτουργεί ολόκληρο το χρόνο, με τεχνολογική υποστήριξη του πάγου κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, ο πάγος είναι πάγος, ευαίσθητος δηλαδή στις μεταβολές 

της θερμοκρασίας, γι’ αυτό και το ξενοδοχείο «αλλάζει μορφή» και ουσιαστικά ξαναφτιάχνεται κάθε 

χρόνο! 



 
 

  

Βόρειο Σέλας - Το πιο εντυπωσιακό σόου της φύσης 

Οι επιστήμονες το αποκαλούν «μια ανάκλαση του φωτός, με τα ενεργητικά φορτισμένα σωματίδια», 

οι… συνωμοσιόλογοι «μια σαφή ένδειξη εξωγήινης μορφής», οι περιπετειώδεις «το κατώφλι της Γης» 

και οι ρομαντικοί «το ουράνιο τόξο των ερωτευμένων». 

Ο λόγος γίνεται για το Aurora Borealis (ή Northern Lights) και το Aurora Australis, γνωστά ως Βόρειο 

και Νότιο Σέλας. 

Λόγω των εντυπωσιακών του χρωμάτων ονομάστηκε aurora, το οποίο αντιστοιχεί στη ρωμαϊκή θεό-

τητα Αυγή (Aurora). 

Το Σέλας σχετίζεται με την ηλιακή δραστηριότητα. Σωματίδια που εκτοξεύει κατά καιρούς ο Ήλιος (η-

λιακός άνεμος ή ηλιακή καταιγίδα), τα οποία αποτελούνται εκτός των άλλων και από ηλεκτρόνια,  

βομβαρδίζουν τα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα ηλεκτρόνια εκτρέπονται από το μαγνητικό 

πεδίο της Γης, εγκλωβίζονται γύρω από τους μαγνητικούς πόλους και διεγείρουν τα άτομα  του οξυ-

γόνου και του αζώτου που υπάρχουν σε εκείνα τα ύψη. Η διέγερση αυτή γίνεται με τη μετατόπιση των 

ηλεκτρονίων αυτών των ατόμων, που όμως όταν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση εκπέ-

μπουν πλέον φως που είναι χαρακτηριστικό και διαφορετικό  σε κάθε αέριο - το κόκκινο χρώμα είναι 

βομβαρδισμός σε ατομικό οξυγόνο κοντά στα 200 μίλια, το πράσινο, μοριακό οξυγόνο στα 60 μίλια, 

ενώ κόκκινο, μπλε και ιώδεις αποχρώσεις δίνει το άζωτο. 



 
 

 

  

Το Βόρειο Σέλας και ο Αριστοτέλης 

Η πρώτη περιγραφή του Βορείου Σέλαος στον Δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό στηριζόμενη σε επιστη-

μονική παρατήρηση, αποδίδεται στον Αριστοτέλη (384 – 322 πΧ). Στο έργο του «Μετεωρολογικά», 

όπου περιγράφει φυσικά φαινόμενα και μετέωρα που παρατηρούνται στον ουρανό, περιγράφει για 

πρώτη φορά τις καιόμενες φλόγες. Στο βιβλίο Α των Μετεωρολογικών, στο κεφάλαιο 4,1 ο Αριστοτέ-

λης αναφέρει τα εξής: 

«Αφού θέσαμε τις αρχές αυτές, θα πούμε για ποια αιτία φαίνονται στον ουρανό οι πύρινες φλόγες, 

οι διάττοντες αστέρες και αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουν δαυλούς ή αίγες». Στο κεφάλαιο 5,1 

συνεχίζει με την εξής περιγραφή: «Κάποτε βλέπουμε κατά τις αίθριες νύχτες να εμφανίζονται στον 

ουρανό πολλά ουράνια φαινόμενα, όπως χάσματα, οπές και χρώματα που θυμίζουν αίμα. Η αιτία 

αυτών είναι η ίδια. Επειδή πράγματι, το ανώτερο στρώμα αέρα προφανώς συμπυκνώνεται μέχρι να 

πυρακτωθεί και αυτή η πυράκτωση έχει άλλοτε την εμφάνιση μιας πύρινης φλόγας και άλλοτε μετα-

κινουμένων δαυλών ή άστρων, δεν είναι παράξενο ο ίδιος ο αέρας να παίρνει διάφορα χρώματα, 

καθώς συμπυκνώνεται». Σύμφωνα με τους Νορβηγούς φυσικούς και ερευνητές Asgeir Brekke και Alv 

Egeland, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί κυρίως τη λέξη "χάσματα" για να περιγράψει το Βόρειο Σέλας, 

αλλά ανάλογα με τί του θύμιζε κάθε φορά, χρησιμοποιούσε μία μεγάλη γκάμα ονομασιών. Η πλέον 

αξιοσημείωτη έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί απ’ αυτόν είναι «αίγες». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειο Σέλας και Μύθος 

Χορός 

Για τους αρχαίους Νορβηγούς, ο χορός ήταν άμεσα συνδεδεμένος με το Βόρειο Σέλας. Οι Βίκινγκς 

πίστευαν ότι το Βόρειο Σέλας ήταν η αντανάκλαση από τις ασπίδες που κρατούσαν οι Βαλκυρίες, 

που ήταν νεκρές παρθένες. Μία πολύ γνωστή Σκοτσέζικη έκφραση για το Βόρειο Σέλας είναι “Merry 

Dancers”, δηλαδή, «Χαρούμενοι Χορευτές» και συνδέεεται κυρίως με τις γυναίκες. Παρόμοια, κάποιες 

φυλές Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής περιέγραφαν το Βόρειο Σέλας ως χαρούμενους χορευτές. Στη 

φαντασία τους, το Σέλας ήταν θεοί που χόρευαν γύρω από το στερέωμα. 

Πνεύματα 

Για τους Ινουίτ (Εσκιμώους) της Γροιλανδίας και του Βόρειου Καναδά, το Βόρειο Σέλας ήταν οι ψυχές 

των νεκρών. Πίστευαν ότι όταν το Σέλας τρεμόσβηνε, αυτό σήμαινε ότι νεκροί τους φίλοι ή συγγενείς 

προσπαθούσαν να έρθουν σε επικοινωνία με τους ζωντανούς. Οι Ινδιάνοι Fox πίστευαν ότι μπορού-

σαν να καλέσουν πνεύματα και φαντάσματα, σφυρίζοντας προς το Βόρειο Σέλας. 

Φωτιά 

Τελείως δικαιολογημένα, αποτελούσε κοινή πεποίθηση για πολλούς λαούς ότι το Βόρειο Σέλας ήταν 

κάποια φωτιά. Οι Μαορί, οι αυτόχθονες της Νέας Ζηλανδίας, πίστευαν ότι το Νότιο Σέλας (Aurora 

Australis) είναι αντανακλάσεις στον ουρανό από τεράστιες φωτιές που άναβαν οι πρόγονοι αυτών 

των αρχαίων ταξιδευτών προς το Νότιο Πόλο, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με αυτόν τον 

τρόπο με τους μακρινούς τους συγγενείς στα νησιά της Πολυνησίας, ελπίζοντας ότι θα έρθουν να 

τους διασώσουν από την παγωμένη τους κατοικία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 

για τη Στοκχόλμη, την όμορφη σουηδική πρωτεύ-

ουσα.  Η Στοκχόλμη είναι χτισμένη σε 14 νησιά που 

συνδέονται μεταξύ τους με 57 γέφυρες. Τα πανέ-

μορφα κτίρια, το πράσινο, ο καθαρός αέρας και τα 

κανάλια, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα ο-

ποία θα προσέξουμε αμέσως. Όλα τα αξιοθέατα 

της πόλης βρίσκονται κοντά μεταξύ τους – δηλαδή 

θα μπορούσε κανείς να τα δει και περπατώντας. 

Εμείς, αμέσως μετά την άφιξή μας, θα επισκεφ-

θούμε τη μεσαιωνική Παλιά πόλη της Στοκχόλμης, 

την περίφημη Γκάμλα Στον.  

Ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα 

μεσαιωνικά κέντρα στην Ευρώπη. Εκεί θα νιώσουμε 

σαν να βρισκόμαστε σε ανοιχτό μουσείο γεμάτο α-

ξιοθέατα, καταστήματα, καφετέριες, κοντιτόρι και ε-

στιατόρια. Κοντιτόρι είναι τα μικρά take away καφέ 

που πωλούν και γλυκά ή σνακ. Τα στενά πλακό-

στρωτα δρομάκια, με τα κτίριά τους σε άπειρες α-

ποχρώσεις του χρυσαφί, είναι ένα από τα πιο γοη-

τευτικά στοιχεία του ιστορικού αυτού κέντρου.  

Εκεί θα δούμε και το Δημαρχείο του 16ου αιώνα, με 

το κωδωνοστάσιο, ύψους 106 μέτρων. Μέσα στο 

Δημαρχείο βρίσκεται η χρυσή αίθουσα όπου γίνεται 

η δεξίωση για την απονομή των Βραβείων Νομπέλ. 

Από το κωδωνοστάσιο, μπορούμε να απολαύ-

σουμε τη θέα όλης της Στοκχόλμης από ψηλά.  

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – πτήση για ΛΟΥΛΕΟ: περι-

ήγηση στην Παλιά Πόλη 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μεταφορά στο αε-

ροδρόμιο. Πτήση για την πόλη Λούλεο, την πρωτεύ-

ουσα της κομητείας Νορμπότεν, στη Βόρεια Σουη-

δία. Η Νορμπότεν είναι η βορειότερη κομητεία της 

χώρας και η Λούλεο βρίσκεται πάνω στον Βοθνιακό 

Κόλπο, δηλαδή το βόρειο τμήμα της Βαλτικής, και 

βρέχει τη Βόρεια Σουηδία και τη Φινλανδία.  

Η Λούλεο είναι γνωστή ως η πόλη με το πιο σημα-

ντικό τεχνολογικό πανεπιστήμιο στη Σουηδία, πρω-

τοπόρος στη βόρεια Ευρώπη σε θέματα τεχνολο-

γίας, έρευνας και καινοτομίας. Ωστόσο έφτασε να 

φιγουράρει στις πρώτες σελίδες του διεθνούς Τύπου 

όταν την επέλεξε το Facebook για να στεγάσει εδώ 

Λούλεο 

Λούλεο 

Στοκχόλμη 

Μετρό Στοκχόλμης 
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Λίμπεκ 

 

____ 

την πρώτη του έδρα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πα-

ράλληλα, η Λούλεο διατηρεί και το παραδοσιακό 

της χρώμα, με την παλιά της πόλη να αποτελεί μνη-

μείο της UNESCO. Στην Παλιά Πόλη της Λούλεο θα 

κάνουμε τη βόλτα μας, πριν μεταβούμε στο ξενοδο-

χείο μας για τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέ-

ρευση. 

 

3η ημέρα: ΛΟΥΛΕΟ – Κρουαζιέρα με ΠΑΓΟΘΡΑΥ-

ΣΤΙΚΟ – επίσκεψη σε χωριό Λαπώνων (Silba Siida) – 

ΚΙΡΟΥΝΑ  

Σήμερα μας περιμένει και η πρώτη από τις συγκλο-

νιστικές εμπειρίες του ταξιδιού μας: θα επιβιβα-

στούμε σε παγοθραυστικό πλοίο για μία δίωρη 

κρουαζιέρα στην περιοχή του Πιτέο (Piteå). Κατά τη 

διάρκειά της θα ξεναγηθούμε από τη γέφυρα του 

καπετάνιου μέχρι και το μηχανοστάσιο του παγο-

θραυστικού. Αν το… λέει η καρδιά σας, μπορείτε να 

κάνετε και μπάνιο στα παγωμένα νερά, φορώντας 

φυσικά την ειδική στολή που θα μας παρέχει το 

πλοίο. Η αίσθηση να επιπλέεις πάνω στα απίστευτα 

παγωμένα νερά είναι πραγματικά συγκλονιστική! 

(Όποιος κολυμπήσει στα παγωμένα νερά, θα λάβει 

και σχετικό πιστοποιητικό!) 

Κατόπιν συνεχίζουμε για μία  εκδρομή στο Γιοκκμόκ, 

μία πόλη περίπου δύο χιλιάδων κατοίκων στην καρ-

διά της σουηδικής Λαπωνίας. Έξω ακριβώς από το 

Γιοκκμόκ θα συναντήσουμε το Silba Siida, όπου θα 

γνωρίσουμε από κοντά την ιδιαίτερη κουλτούρα των 

Λαπώνων. Βρισκόμαστε μέσα στον Αρκτικό Κύκλο 

και έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά (και να 

ταΐσουμε!) ταράνδους, να γνωρίσουμε τους Σάμι, 

τους αυθεντικούς Λάπωνες δηλαδή, και να συνομι-

λήσουμε μαζί τους, να πιούμε μαζί τους καφέ και 

τσάι, να συγκεντρωθούμε γύρω από τη φωτιά, α-

κόμα και να τραγουδήσουμε! 

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την άφιξή μας στην 

Κίρουνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-

χείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: ΚΙΡΟΥΝΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΓΟ 

(ΓΙΟΥΚΑΣΓΙΕΡΒΙ) – ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ (Νορβηγία) – 

Κυνήγι Βόρειου Σέλαος 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για μία ξεχωριστή επί-

σκεψη! Ερχόμαστε στο διάσημο Ice Hotel Jukkas-

järvi, ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά φτιαγμένο από 

πάγο, το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο!  

Το εγχείρημα ξεκίνησε ανεπίσημα το 1989, όταν είχε 

φιλοξενηθεί εδώ μία έκθεση με γλυπτά από πάγο και 

μπάνιο στα παγωμένα νερά! 

Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό 

φάρμα ταράνδων 

Ξενοδοχείο από Πάγο Jukkasjärvi 



 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάποιοι επισκέπτες έμειναν για ένα βράδυ σε ένα ι-

γκλού που είχε φτιαχτεί για τις ανάγκες της έκθεσης.  

Επισήμως άνοιξε τις πύλες του το 1990, απλώνεται 

σε μια έκταση 6.000 τ.μ., διαθέτει 55 δωμάτια (και κά-

ποια «συμβατικά», για όσους δεν αντέχουν και τόσο 

το κρύο), δέκα εστιατόρια, Ice bar, ακόμα και εκκλη-

σία – όλα φτιαγμένα από πάγο. Το ξενοδοχείο λει-

τουργεί ολόκληρο το χρόνο, με τεχνολογική υπο-

στήριξη του πάγου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Όπως καταλαβαίνετε, ο πάγος είναι πάγος, ευαί-

σθητος δηλαδή στις μεταβολές της θερμοκρασίας, 

γι’ αυτό και το ξενοδοχείο «αλλάζει μορφή» και ου-

σιαστικά ξαναφτιάχνεται κάθε χρόνο! 

Εν συνεχεία θα κατευθυνθούμε προς της Νορβηγία 

και τον τελικό προορισμό μας που είναι η ιστορική 

πρωτεύουσα του αρχιπελάγους Λοφότεν, Σβόλβερ. 

Πρόκειται για ένα ακόμη πανέμορφο ψαροχώρι, 

που αναδείχθηκε σε σημαντικό κέντρο εμπορίας 

μπακαλιάρου τον 16o αιώνα. Ωστόσο σύμφωνα με 

γραπτές αναφορές, ο οικισμός υπήρχε ήδη από το 

800 π.Χ. Άφιξη, βόλτα στο χωριό, μεταφορά, τακτο-

ποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο μας.  

Το βράδυ μάς περιμένει εξόρμηση για να «κυνηγή-

σουμε» το Βόρειο Σέλας, από τα πιο εντυπωσιακά 

υπερθεάματα της φύσης που μπορεί να δει κανείς! 

Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ: εκδρομή σε ΦΙΟΡΔ ΡΑ-

ΪΝΕ -  ΧΩΡΙΟ Ο (Å) – ΧΕΝΝΙΝΓΚΣΒΕΡ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙ-

ΚΙΝΓΚΣ  

Σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα πανέ-

μορφα Νησιά Λοφότεν. Στο μεγάλο οδοιπορικό 

μας, θα προσπαθήσουμε να τα γνωρίσουμε σε βά-

θος, να κατανοήσουμε την κουλτούρα τους, να α-

πολαύσουμε τη φυσική ομορφιά τους, η οποία, αν 

αναλογιστούμε το γεωγραφικό πλάτος τους, τόσο 

κοντά στον Βόρειο Πόλο, φαίνεται εξωπραγματική. 

Κι όμως είναι αληθινή.  

Με το πούλμαν θα οδηγήσουμε πάνω στο εκπλη-

κτικό φιόρδ Ράινε, ανάμεσα στα βουνά, σε κοιλά-

δες, πάνω από τη θάλασσα και τις νησίδες. Το 

φιόρδ Ράινε, στο οποίο βρίσκονται τα Λοφότεν, δη-

μιουργήθηκε, πριν από 400 εκατ. χρόνια, από το 

λιώσιμο των παγετώνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 

τα νησιά να ξεπηδούν μέσα από το νερό σαν κώ-

νοι… κάθε νησάκι και νησίδα είναι και μια προϊστο-

ρική βουνοκορφή. Στα Λοφότεν, τον χειμώνα ο ή-

λιος δεν ανατέλλει από τις 4 Δεκεμβρίου έως τις 7 

Ιανουαρίου και το καλοκαίρι δεν δύει από τις 25 Μα-

ΐου έως τις 17 Ιουλίου.  

Σάμι 

Ξενοδοχείο από Πάγο Jukkasjärvi 

Σβόλβερ 

Λοφότεν 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ονειρικό περιβάλλον των νησιών αυτών, το συ-

ναντάμε στο διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε, «Κά-

θοδος στο Μάελστρομ», στο μυθιστόρημα του Ιου-

λίου Βερν «20.000 Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα» 

και στο ποίημα του Νίκου Καββαδία «Πιλότος Νά-

γκελ».  

Θα φτάσουμε μέχρι το χωριό Ο (Å). Δεν διαβάσατε 

λάθος, πράγματι το όνομα του χωριού είναι ένα και 

μόνο γράμμα, το γράμμα Å που στη νορβηγική (και 

σουηδική) γλώσσα προφέρεται όπως το όμικρον. 

Στα παλιά νορβηγικά το γράμμα-λέξη σημαίνει «μι-

κρός ποταμός» και πράγματι το τοπίο δικαιώνει το 

όνομα.  

Θα πάμε στο χωριό Χέννινγκσβερ, το οποίο είναι 

χτισμένο σε μία συστάδα νησιών, που επικοινωνούν 

μεταξύ τους με γέφυρες. Η παραδοσιακή αρχιτεκτο-

νική με τα ψαρόσπιτα, σε συνδυασμό με το εκπλη-

κτικό τοπίο αλλά και τις γέφυρες, έχουν κάνει το χω-

ριό αυτό, ιδιαίτερα δημοφιλές. 

Συνεχίζοντας θα έρθουμε στο Lofotr Vikings 

Museum, ένα ιστορικό μουσείο που βασίζεται σε 

αρχαιολογική ανασκαφή και ανακατασκευή του 

χωριού ενός αρχηγού των Βίκινγκς στο νησί Βέ-

στβογκιέγα (Vestvågøya) και είναι μία πρώτης τά-

ξεως ευκαιρία για να πάρουμε μια πολύ καλή εικόνα 

της καθημερινότητας των φοβερών και τρομερών 

Βίκινγκς! (η είσοδος στο μουσείο περιλαμβάνεται!) 

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα: ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ – κρουαζιέρα στο 

φιορδ Τρολλ (Trollfjord) – ΝΑΡΒΙΚ: Κυνήγι Βόρειου 

Σέλαος  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και κρουαζιέρα στο φιόρδ 

Τρολλ, ακόμα μία ευκαιρία για να χορτάσουμε την 

απίστευτη φύση των νησιών Λοφότεν! Στη συνέχεια 

αφήνουμε πίσω μας το αρχιπέλαγος των Λοφότεν 

και συνεχίζουμε οδικώς για το σπουδαίας σημασίας 

λιμάνι του Νάρβικ.  

Το Νάρβικ είναι ένα από τα σπουδαιότερα λιμάνια 

της Σκανδιναβίας, χάρη στη στρατηγική του θέση. 

Από εδώ εξάγεται σκανδιναβική ξυλεία προς όλο 

τον κόσμο ενώ υπήρξε και μήλον της έριδος κατά 

τον Β’ ΠΠ καθώς η ναζιστική Γερμανία το κατέκτησε 

προκειμένου να ελέγξει το λεγόμενο βαρύ ύδωρ που 

παρήγαγε η Νορβηγία. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και εξόρμηση για να «κυνηγήσουμε» το Βό-

ρειο Σέλας, από τα πιο εντυπωσιακά υπερθεάματα 

της φύσης που μπορεί να δει κανείς! Διανυκτέ-

ρευση. 

Λοφότεν 

Βόρειο Σέλας στα Λοφότεν 

Λοφότεν 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7η ημέρα: ΝΑΡΒΙΚ – POLAR PARK – ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ ΧΑΣΚΙΣ 

– ΒΟΛΤΑ ΜΕ SNOWMOBILE – ΤΡΟΜΣΟ  

Αναχωρούμε σήμερα από το Νάρβικ με τελικό μας 

προορισμό το Τρόμσο.  

Καθοδόν μας περιμένει επίσκεψη στο Polar Park, ο 

βορειότερος ζωολογικός κήπος στον κόσμο, «σπίτι» 

για πολλούς από τους μεγαλύτερους θηρευτές της 

νορβηγικής φύσης: αρκούδες, λύκοι και λύγκες, αλλά 

και τάρανδοι, άλκες και ελάφια ζουν στους χώρους 

του Αρκτικού Πάρκου και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία 

να τα δούμε από κοντά και να παρατηρήσουμε τα ά-

γρια αυτά ζώα. Σημειώστε μάλιστα  πως το Polar Park 

έχει μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο αναλογίες 

χώρου προς φιλοξενούμενο ζώο!  

Στη συνέχεια μας περιμένει απολαυστικό σαφάρι με 

τα πανέμορφα σκυλιά Χάσκι που λατρεύουν το χιόνι. 

Καλό είναι να φοράτε ζεστές κάλτσες, γάντια και 

σκούφο. Όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός (αδιάβροχα 

ρούχα και παπούτσια) παρέχεται από τους διοργα-

νωτές του σαφάρι. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει 

έλκηθρα που τα σέρνουν τα Χάσκι. Σε κάθε έλκηθρο 

αντιστοιχούν 2 επιβάτες. Ο ένας κάθεται και ο άλλος 

καθοδηγεί τα σκυλιά. Στις ανηφόρες απαιτείται σπρώ-

ξιμο. Γενικώς όλη η κατάσταση είναι πολύ ευχάριστη 

και απευθύνεται στον καθένα. Ωστόσο χρειάζεται 

καλή φυσική κατάσταση γιατί δεν καθόμαστε μόνο… 

Στις ανηφόρες οφείλουμε να βοηθάμε τα Χάσκι μας.  

Συνεχίζουμε για μια χορταστική δίωρη βόλτα με 

snowmobile: θα απολαύσουμε μια καταπληκτική δια-

δρομή στην καρδιά του νορβηγικού βορρά, νιώθο-

ντας ελεύθεροι και γεμίζοντας την ψυχή μας με τις ει-

κόνες της αμόλυντης σκανδιναβικής φύσης…  

Συνεχίζουμε οδικώς για το Τρόμσο. Η πόλη του 

Τρόμσο (οι Νορβηγοί προφέρουν Τρούμσε), είναι χτι-

σμένη πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Σύμφωνα με ευ-

ρήματα η περιοχή κατοικούνταν ήδη από το τέλος της 

Εποχής των Παγετώνων, δηλαδή πριν από 10.000 

χρόνια. Στον μεσαίωνα ζούσαν εκεί οι Σάμι και περί-

που το 890 έφτασαν και τα πρώτα σκανδιναβικά 

φύλα. Είναι η πόλη με τα περισσότερα ξύλινα σπίτια 

σε όλη τη Νορβηγία – το παλαιότερο από αυτά κατα-

σκευάστηκε το 1789. Επίσης είναι ένα σημαντικό πο-

λιτιστικό κέντρο.  

Άφιξη στο Τρόμσο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: ΤΡΟΜΣΟ – πτήση για ΟΣΛΟ 

Το πρόγραμμά μας σήμερα θα αρχίσει με σύντομη 

βόλτα στην ιστορική πόλη του Τρόμσο. Η πόλη αυτή 

έχει πολλά δείγματα κατοίκησης των Σάμι και των 

έλκηθρο με χάσκις 

βόλτα με snowmobile 

Τρόμσο 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρώτων σκανδιναβικών φύλων. Στο κέντρο της πό-

λης εμείς, μεταξύ άλλων, θα δούμε τα πολλά γραφικά 

ξύλινα σπίτια (για τα οποία φημίζεται) να συνδυάζο-

νται με υπερσύχρονα κτίρια και να σχηματίζουν ένα 

πολύ ενδιαφέρον μείγμα. Το ξύλο απαγορεύτηκε στα 

κτίρια σε όλη τη Νορβηγία το 1904, για την προστασία 

των δασών.  

Ανάμεσα στα πολλά αξιοθέατα της πόλης είναι το 

Πολικό Μουσείο, που στεγάζεται σε αποθήκη αποβά-

θρας του 1837. Το μουσείο εξιστορεί το αρκτικό κυ-

νήγι στις νορβηγικές αποστολές στον Βόρειο Πόλο.  

Στη βόλτα μας θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό του 

Τρόμσο, που χτίστηκε το 1861 ακριβώς στο κέντρο 

της πόλης. Στην Τρόμσο βρίσκεται και το παλιότερο 

σινεμά της Βόρειας Ευρώπης, το Βερντενστεατρέτ, το 

οποίο άνοιξε το 1916 και λειτουργεί ακόμη.  

Τους τοίχους του κοσμούν τοιχογραφίες του ντόπιου 

καλλιτέχνη Σβέρε Μακ, που τις φιλοτέχνησε το 1921 και 

αναπαριστούν σκηνές από τη νορβηγική παράδοση 

και παραμύθια.  

Κατόπιν μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο από όπου θα 

πετάξουμε για το Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβη-

γίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-

χείο. Διανυκτέρευση.  

 

9η ημέρα: ΟΣΛΟ: περιήγηση στην πόλη – Πτήση Επι-

στροφής  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και γνωριμία με το Όσλο, 

όπου μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 

το επιβλητικό Δημαρχείο, την Όπερα, το Εθνικό θέα-

τρο, το Πανεπιστήμιο, το υπέροχο κτίριο του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών (όπου κατά τη διάρκεια του Β’ Πα-

γκοσμίου Πολέμου είχε τα γραφεία της η Γκεστάπο), 

τη χιονοδρομική εξέδρα του Χολμενκόλεν, καθώς και 

το μοναδικό παγκοσμίως Πάρκο Φρόγκνερ με τα 

έργα του Γουσταύου Βίγκελαντ, που μόνο στο Όσλο 

μπορεί να δει κανείς.  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην 

πτήση επιστροφής μας.  

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Λοφότεν 

Λοφότεν 

Λοφότεν 



 
 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή 

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

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

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

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023: 20.02, 14.03 – 9 ΗΜΕΡΕΣ 

1.990€  2.210€  
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2.920€  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + 740 € 

Τα 3κλινα και 4κλινα είναι πολύ περιορισμένης διαθεσιμότητας.  

Η συμμετοχή οφείλει να πραγματοποιηθεί πολύ έγκαιρα. 

Έως 18 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό  

μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 
 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρ-

νακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, κατό-

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

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ταξιδεύει παιδί με τον ένα φυσικό γονέα, α-

παιτείται έγγραφη και υπογεγραμμένη δήλωση συναίνεσης του άλλου γονέα, από αστυ-

νομική αρχή. Η δήλωση αυτή απαιτείται από την ασφάλεια του αεροδρομίου. Όταν το 

παιδί ταξιδεύει με συγγενή πρώτου βαθμού, απαιτείται και από τους δύο γονείς.  

 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

• Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με 

τον αριθμό των χωρών που θα επι-

σκεφθείτε. 

• Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα 

λόγω μη ανανέωσης του διαβατη-

ρίου σας. 

• Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπη-

κοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών 

διαβατηρίων οφείλουν να επικοινω-

νούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της 

χώρας στην οποία επιθυμούν να 

ταξιδέψουν, προκειμένου να πληρο-

φορηθούν τα όποια διαδικαστικά 

για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα 

που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε 

κάποιο αεροδρόμιο. 

• Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να 

ταξιδέψετε με αστυνομική ταυτότητα 

νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό 

γίνεται μόνο με πολιτική ταυτότητα 

και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαί-

νει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρό-

γραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, 

και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που ανα-

γράφονται στα έντυπά μας και στο 

σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν θέλετε να 

διαβάσετε τους όρους συμμετοχής, 

παρακαλούμε ζητήστε να σας απο-

σταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

▪ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

▪ Ημιδιατροφή καθημερινά (Στοκχόλμη-Όσλο: μόνο πρωινό) 

▪ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (τοπική κατηγοριοποίηση) 

▪ Πολλές δραστηριότητες στην ακριβή Λαπωνία! Πρόκειται για 

ένα γεμάτο πρόγραμμα με ακριβές δραστηριότητες να περι-

λαμβάνονται. 

▪ Επίσκεψη στο Χωριό των Ταράνδων 

▪ Εξαιρετικής διάρκειας βόλτα με huskies (μισή με μία ώρα) και 

όχι απλή δοκιμή! 

▪ Είσοδος στο Ice Hotel Jukkasjärvi στην Κίρουνα, ένα ξενοδο-

χείο φτιαγμένο αποκλειστικά από πάγο, που λιώνει το καλο-

καίρι και ξαναφτιάχνεται κάθε χρόνο σχεδόν από την αρχή. 

▪ Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό στο Λούλεο και μπάνιο με ει-

δικά σκάφανδρα 

▪ Είσοδος και ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο Βίκινγκς. 

▪ Σαφάρι με snowmobiles. 

▪ Όλες οι ημέρες είναι γεμάτες με ακριβές δραστηριότητες! 

▪ Έμπειρος και καταρτισμένος αρχηγός. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

➢ Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι φόροι, 

ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά (όπου 

είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφά-

λεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από 

εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρή-

ματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία κα-

ταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφά-

λειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρι-

σμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτα-

σης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή 

στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύ-

ψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, α-

σφάλεια 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: €680 

➢ Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα εκτός από αυτά που ανα-

φέρονται στα περιλαμβανόμενα 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ THERMAL CLOTHES: Οι ισοθερμικές στολές πα-

ρέχονται για 2 συγκεκριμένες ημέρες (25 και 26/12), από το Versus 

Travel. Συστήνουμε, για λόγους υγιεινής, να έχετε μαζί σας δική σας 

ισοθερμική στολή και παπούτσια apres ski, ώστε να μην υπάρχει κα-

μία καθυστέρηση αλλαγής ρούχων και να ξεκινάτε την ημέρα με τα 

δικά σας ρούχα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ SNOWMOBILES 

Ο οδηγός του snowmobile πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και 

να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης! 

  

 



 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-

νικά στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία 

μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα 

πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 

κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έ-

χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που περι-

λαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 800€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-

τάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 

στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περί-

πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-

καταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια κό-

στους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνο-

νται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έ-

γκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τρά-

πεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλα-

γών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γί-

νουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ει-

δική αίτηση που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέ-

σεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατά-

θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-

ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-

στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-

κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 

προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 

Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/
mailto:data@versustravel.eu


 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς προορι-

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

μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

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

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

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

σκοπό.  

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

θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-

φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-

ούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγά-

πης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

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

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

κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-

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

αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 
 

• Άτοκες δόσεις  

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

διών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

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

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

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

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

στή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυ-

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

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

βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-

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

τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-

λευταία 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 εξει-

δικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες ευχαριστη-

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

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

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

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

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

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

διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-

μπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

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

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

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

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

λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-

νάμ κ.ά. 



 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

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

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


