
 

  

Κοπεγχάγη, Νησί Βάγκαρ, Μίκινες, Νησι Στρέιμοϊ,  

Κβίβικ, Νησί Μπόρντοϊ, Νησί Έστουροϊ, Νησί Κούνοϊ, Νησί Σαντόι 

 

 
 Αναχωρήσεις: 01.05, 05.06, 26.06, 10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 11.09, 25.09 

            8 ημέρες 

 

Άνοιξη και Καλοκαίρι στα 

Νησιά Φερόε 
Τα ψαροχώρια των Βίκινγκς 

Δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή. 

Εξασφαλίζουμε διπλανή θέση στο πούλμαν 

κενή, καθώς και άλλες παροχές, που θα σας 

κάνουν να προγραμματίσετε ανέμελα. 



 

 
 

 

 

 

  

Η διαφορετικότητα του Versus 

Ένα πλούσιο εναλλακτικό 8ήμερο εξερευνητικό ταξίδι με τη 

λεπτομέρεια που του αξίζει. Πρόκειται για το μοναδικό 

πρόγραμμα της αγοράς που περιλαμβάνει επίσκεψη σε 7 

αυθεντικά νησιά των Φερόε. Όλη μας η εμπειρία 

αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το οδοιπορικό, με «παρεμβάσεις» 

που θα λειτουργήσουν σαν «διαλείμματα» και θα μας 

προσφέρουν περισσότερη επαφή με τη φύση μέσα από τοπία 

αξεπέραστου μυθικού κάλλους και απόκοσμης απομόνωσης, 

ενώ κάνουμε παρατήρηση πουλιών (birdwatching) όπου κι αν 

βρεθούμε, την ίδια ώρα που κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν 

μέσα από την σκανδιναβική μυθολογία. Η επίσκεψη σε 

παραδοσιακό αγρόκτημα στο χωριό Kirkjubøur, θα μας δώσει 

μια χορταστική γεύση για την τοπική κουλτούρα και τις 

συνήθειες των ντόπιων.  

Highlights – Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

Αφιερώνουμε 5 νύχτες στα νησιά και όχι λιγότερες, έτσι ώστε να 

έχουμε χρόνο να εντρυφήσουμε και να απολαύσουμε ιδιαίτερα 

σημεία, ενώ παράλληλα γνωρίζουμε την αυθεντική 

καθημερινότητα των ντόπιων. Πρόκειται για το μοναδικό 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 νησιά, εκ των οποίων τα πιο 

αυθεντικά. Ένας τόπος μακριά από τις ευρωπαϊκές 

μεγαλουπόλεις με μόλις 48.000 κατοίκους στη μέση της 

θάλασσας, που ζει ακόμα από τα ψάρια, που φιλοξενεί χιλιάδες 

πουλιά σε απόκρημνες παραλίες και βράχους. Τα νησιά Φερόε 

παραμένουν αυτόνομα, με δική τους διάλεκτο και ξεχωριστή 

κουλτούρα, ένα ησυχαστήριο όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

παρακολουθήσει πουλιά, να περπατήσει δίπλα σε ψαροχώρια, 

μεσαιωνικές εκκλησίες και παλιές φάρμες.  

 Η πληρότητα με την οποία επισκεπτόμαστε τα πιο 

σημαντικά ψαροχώρια των Βίκινγκς. (Χορταστική 

ξενάγηση στο χωριό Γκάσανταλουρ στο νησί Βάγκαρ, 

επίσκεψη στο παραμυθένιο χωριό Saksun, ένα από τα 

πλέον χαρακτηριστικά χωριά των Νήσων Φερόε, 

περιήγηση στο ιστορικό χωριό Kirkjubøur που αποτελεί 

πολιτιστικό κέντρο, βόλτα στο γραφικό χωριό Κβιβικ, που 

χρονολογείται από τα πρώιμα χρόνια των Βίκινγκς και 

αξέχαστη ξενάγηση στο χωριό Μίκινες, ένα από τα 

ομορφότερα χωριά, με πολύχρωμα σπίτια και 

μονοπάτια που οδηγούν σε μια εκκλησία του 19ου 

αιώνα).  

 Oλοήμερη κρουαζιέρα στο πιο αυθεντικό νησί των 

Φερόε, το Σαντόι (Sandoy). Επίσκεψη στον κυριότερο 

οικισμό Σάντουρ που κατοικείται πάνω από 1000 χρόνια 

και από εκεί στους γραφικούς οικισμούς Ντάλουρ και 

Χούσαβικ.  

 Μοναδική περιήγηση στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των 

Νήσων, το Έστουροϊ (Eysturoy), που βρίσκεται 

βορειοανατολικά. Βασικός μας προορισμός το χωριό 

Έιντι, από όπου θα θαυμάσουμε τους βράχους Ρίσιν και 

Κέλινγκιν που δεσπόζουν 70m πάνω από τα άγρια νερά 

του Ατλαντικού ωκεανού. 

 

 Κρουαζιέρα στη Βεστμάννα για να δουμε τους βράχους 

από τη θάλασσα, με φόντο συγκλονιστική θέα.  

 Ξενάγηση σε γραφικό παλιό αγρόκτημα στο χωριό 

Kirkjubøur, που φιλοξενεί μια οικογένεια που για 17 

ολόκληρες γενιές έχει τη διεύθυνση του αγροκτήματος. 



 

 
 

 

  

 Κρουαζιέρα στη Βεστμάννα για να δουμε τους βράχους από τη θάλασσα, με φόντο 

συγκλονιστική θέα.  

 Ξενάγηση σε γραφικό παλιό αγρόκτημα στο χωριό Kirkjubøur, που φιλοξενεί μια οικογένεια 
που για 17 ολόκληρες γενιές έχει τη διεύθυνση του αγροκτήματος. 

 Επίσκεψη στα ανατολικά απομονωμένα νησιά Βιντόι (Vidoy) και Μπορντόι (Bordoy), όπου 

θα αφεθούμε στην απόλυτη ηρεμία της φύσης και το ευχάριστα ερημικό τοπίο. 
 Δύο διανυκτερεύσεις στην Κοπεγχάγη και χορταστική ξενάγηση μέσα από τα πιο 

εμβληματικά σημεία της πόλης. 

 Επιλέγουμε οδική διαδρομή μέσω του υποθαλάσσιου τούνελ που διασχίζει τον πορθμό 

Βέστμαννασουντ προς την πόλη του Κλάκσβικ (Klaksvík), μέσω μιας ιδιαίτερα φωτισμένης 

σήραγγας, φθάνοντας στο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, το Στρέιμοϊ.  

 Απολαμβάνουμε εξαιρετική θέα στα υπέροχα φιόρδ Kunoyarnes, Haraldsund, αλλά και την 

πόλη του Κλάκσβικ. 

 Ολοήμερη περιήγηση στο βόρειο τμήμα της νήσου Στρέιμοϊ -όπου βρίσκεται η 

πρωτεύουσα Τόρσχαβν- αλλά και επίσκεψη στο νησί Έστουροϊ, το δεύτερο μεγαλύτερο 

νησί των Φερόε. 

 Διαμονή και περιήγηση στη γραφική πρωτεύουσα των Νησιών Φερόε, Τόρσχαβν, το 

«λιμάνι του Θορ», μέσα από τα πιο must σημεία ενδιαφέροντος. 

 Επίσκεψη στο χωριό Γκάσανταλουρ, στο νησί Βάγκαρ, με σημείο κατατεθέν τον 

καταρράκτη Μούλαφοσουρ (Múlafossur Waterfall). 

 Αξέχαστη επίσκεψη στο «παραμυθένιο» χωριό Saksun, που παρομοιάζεται ως «το Χωριό 

Των Hobbit». 

 Ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο πιο αυθεντικό νησί των Φερόε, το Σάντοϊ! 

 

 



 

 
 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Η εξερεύνηση μας ξεκινάει από την κουκλίστικη Κοπεγχάγη. Γραφικά κανάλια, πολύχρωμα σπίτια, 

χιλιάδες ποδήλατα, ζωντάνια και νεανικότητα που λίγες πόλεις του κόσμου διαθέτουν. Συνεχίζουμε 

με την πρωτεύουσα των Νήσων Φερόε, Τόρσχαβν. Το όνομα της πόλης των 12.500 κατοίκων 

σημαίνει «λιμάνι του Θορ» και βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νότιου τμήματος της νήσου 

Στρέιμοϊ. Συνεχίζουμε με μια χορταστική ξενάγηση στο χωριό Γκάσανταλουρ, που βρίσκεται στο 

νησί Vagar σε απόσταση 57χλμ από την πρωτεύουσα. Επιλέγουμε μια οδική διαδρομή μέσω του 

υποθαλάσσιου τούνελ προς την πόλη του Klaksvík, μέσω μιας ιδιαίτερα φωτισμένης σήραγγας, 

ενώ απολαμβάνουμε εξαιρετική θέα στα υπέροχα φιόρδ Kunoyarnes, Haraldsund, αλλά και την 

πόλη του Klaksvík. Κάνουμε ολοήμερη περιήγηση στο βόρειο τμήμα της νήσου Στρέιμοϊ, αλλά και 

επίσκεψη στο νησί Έστουροϊ, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φερόε. Η επίσκεψη στο 

«παραμυθένιο» χωριό Σακσούν (Saksun), που παρομοιάζεται ως «το Χωριό Των Hobbit» αποτελεί 

σίγουρα μια μοναδική φωτογραφική εμπειρία!  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζουμε σε βάθος τα νησιά και όχι επιφανειακά, αφιερώνοντας 5 νύχτες, προκειμένου να 

μυηθούμε στην τοπική κουλτούρα και να γνωρίσουμε σε βάθος την καθημερινότητα των 

ντόπιων, τις συνήθειές τους, καθώς και την ιστορία του τόπου. Η πληρότητα με την οποία 

επισκεπτόμαστε τα ψαροχώρια των Βίκινγκς, αλλά και τα πιο σημαντικά νησιά, αποδεικνύει ότι θα 

έχουμε όλο το χρόνο για πλήρη εξερεύνηση. Περιήγηση στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των 

Νήσων, το Έστουροϊ, που βρίσκεται βορειοανατολικά, ολοήμερη κρουαζιέρα στο πιο αυθεντικό 

νησί των Φερόε, το Σαντόι, επίσκεψη στα ανατολικά απομονωμένα νησιά Βιντόι και Μπορντόι, 

μονοήμερη περιήγηση στο βόρειο τμήμα της νήσου Στρέιμοϊ, πλούσια ξενάγηση στο χωριό 

Γκάσανταλουρ, επίσκεψη στο παραμυθένιο χωριό Saksun, βόλτα στο ιστορικό χωριό Kirkjubøur, 

ξενάγηση στο γραφικό χωριό Κβιβικ που χρονολογείται από τα πρώιμα χρόνια των Βίκινγκς και 

εκδρομή στο πανέμορφο χωριό Μίκινες, είναι μόνο ελάχιστα από τα σημεία που θα μας 

χαρίσουν αξέχαστα φωτογραφικά κλικ. Ένα αντιτουριστικό ταξίδι με την προσέγγιση του Versus 

Travel, που παρασύρει τον ταξιδιώτη στην απεραντοσύνη του Ατλαντικού και την σκανδιναβική 

κουλτούρα. Αρχαίοι μύθοι, ντόπιοι θρύλοι, απόκοσμα μυθικά πλάσματα μέσα από φανταστικές 

ιστορίες, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, καταπράσινα τοπία, βαθιά φιόρδ και σκηνικό βγαλμένο 

από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Ένας προορισμός με πανέμορφες διαδρομές που 

δημιουργεί ένα γραφικό μωσαϊκό σμαραγδένιων λιβαδιών, στολισμένων με πολύχρωμες 

αγροικίες, αγέρωχη γη, απότομους βράχους και χερσονήσους που ξεπροβάλλουν διακριτικά 

μέσα από το μεγαλείο της φύσης!  

 

 

 Επίσκεψη στο παραμυθένιο χωριό Saksun, που παρομοιάζεται με το « Χωριό των Hobbit 

 Κρουαζιέρα στο νησί Σαντόι, το πιο αυθευντικό νησί των Φερόε 

 Κρουαζιέρα στη Βεστμάννα για να δούμε τους βράχους από τη θάλασσα 

 Ξενάγηση σε παλιό αγρόκτημα στο χωριό Kirkjubøur 

 Διαδρομη μέσω υποθαλάσσιου τούνελ που διασχίζει τον πορθμό Βέστμαννασουντ 

 Απολαμβάνουμε την εξαιρετική θέα στα υπέροχα φιορδ Kunoyarnes, Haraldsund 

 Διαμονή στο « λιμάνι του Θορ », την πόλη Τόρσχαβν, την πρωτεύουσα των νησιών Φερόε 

 Επίσκεψη στο χωριό Γκάσανταλουρ, με σήμα κατατεθέν τον καταρράκτη Μούλαφοσουρ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νησιά Φερόε 

Τα ψαροχώρια των Βίκινγκς 

Παραμυθένια φιόρδ, ζεν ατμόσφαιρα, «άγρια» παρθένα ομορφιά, ανέγγιχτη φύση, βαθύ μπλε του ωκεανού, 

σκανδιναβικός πεντακάθαρος αέρας, επιβλητικά βράχια στη θάλασσα, γραφικές κοιλάδες και πελώρια καταπράσινα 

βουνά. Τι άλλο χρειάζεται για να καταλάβει κανείς ότι βρίσκεται στον Παράδεισο; Αν σας κούρασε η αστική 

καθημερινότητα και θέλετε να ξεφύγετε από όλα, τότε οι Νήσοι Φερόε αποτελούν ένα ταξιδιωτικό «διαμάντι», έναν  

εναλλακτικό προορισμό με αντιτουριστικό χαρακτήρα, όπως μόνο το Versus Travel ξέρει να προσφέρει, αποκλειστικά 

για αληθινούς εξερευνητές και φυσιολάτρεις ταξιδιώτες. Κάπου μεταξύ Σκωτίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας 

συσπειρώνονται τα πανέμορφα ηφαιστειακά Νησιά Φερόε (Faroe Ιslands). Πράσινα, τραχιά και ανεμοδαρμένα από 

την απεραντοσύνη του βόρειου Ατλαντικού. Tα δεκαοκτώ ομιχλώδη νησάκια -εκ των οποίων τα δεκαεπτά είναι 

κατοικήσιμα- δεν μοιάζουν με τίποτε άλλο στην Ευρώπη. Μερικές φορές μάλιστα, η ομίχλη του καλοκαιριού 

δημιουργεί ένα άκρως μυστικιστικό τοπίο. Μια προσεκτική ματιά στον χάρτη φανερώνει την κοσμογονία που κάποτε 

συνέβη εδώ. Τα νησιά του συμπλέγματος ήταν ένα, αλλά κατακερματίστηκαν, με αποτέλεσμα να χωρίζονται από 

στενά φιορδ, των οποίων το πλάτος επιτρέπει την κατασκευή υποθαλάσσιων τούνελ. Έτσι, βρίσκονται τόσο κοντά 

μεταξύ τους, που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι πέρασε από το ένα νησί στο άλλο. Σήμερα, αποτελούν αυτόνομη 

κοινοβουλευτική δημοκρατία που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι τα 

σπίτια των χωριών. Ξύλινα, βαμμένα με έντονα χρώματα ή με το παραδοσιακό μαύρο, ενώ οι στέγες είναι συχνά 

σκεπασμένες με χλοοτάπητα. Οι κάτοικοι, λόγω της απομόνωσης των νησιών, έχουν διατηρήσει τη δική τους 

παραδοσιακή σκανδιναβική κουλτούρα, ενώ έχουν και τη δική τους γλώσσα η οποία έχει τις ρίζες της από την εποχή 

των Βίκινγκς. Άλλωστε, οι σύγχρονοι Φερόες είναι απόγονοι των Βίκινγκς. Τα νησιά είναι συνδεδεμένα με 

σκανδιναβικούς θρύλους, ιστορίες ψαράδων και μύθους διαφόρων μοναχών. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους 

λέει ότι οι δύο πέτρινες στήλες που ξεπροβάλλουν από τη θάλασσα, δημιουργήθηκαν όταν δύο γίγαντες 

προσπάθησαν να σύρουν τα νησιά προς το δικό τους νησί (τη σημερινή Ισλανδία). Ακόμα, η πρωτεύουσα των 

νησιών, Τόρσχαβν (Tórshavn), φημίζεται πως έχει πάρει το όνομά της από τον Thor, τον Νορβηγό θεό του κεραυνού 

και της αστραπής. Επίσης, λέγεται ότι τον 6ο αιώνα μ.Χ. ένας Ιρλανδός μοναχός που έφθασε εκεί, τα χαρακτήρισε ως 

παράδεισο των πουλιών και των προβάτων. Κι έτσι πήραν το όνομά τους. Μάλιστα, στα τέλη του 7ου αιώνα, μοναχοί 

από την Ιρλανδία επισκέφθηκαν τα νησιά προς αναζήτηση ερημητηρίων για μοναχισμό. Σήμερα, στα νησιά 

υπάρχουν περίπου 70.000 πρόβατα και σχεδόν 2 εκατ. ζεύγη σπάνιων πτηνών. Εξερευνούμε σημεία στα οποία έχουν 

γίνει γυρίσματα για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», κάνουμε πεζοπορία με φόντο απόκοσμα τοπία, επισκεπτόμαστε 

αρχαία παραπήγματα των Βίκινγκς τα οποία έχουν ξεμείνει στο νησί από Νορβηγούς θαλασσοπόρους, που ήταν 

από τους πρώτους ενοίκους των νησιών. Δοκιμάζουμε την παραδοσιακή φεροέζικη κουζίνα που αποτελείται από 

εξαιρετικά θαλασσινά και βιολογικό αρνί, απολαμβάνουμε αχνιστό καφέ με φόντο τα κύματα του Ατλαντικού, ενώ 

φεύγοντας προμηθευόμαστε με εξαιρετικά προϊόντα που κατασκευάζονται από μαλλί υψηλής ποιότητας.  

 



 

 
 

 

 

Τα  «νησιά των 

προβάτων»  

Εδώ, βρίσκονται μερικές απ' τις πιο 

ψηλές κατακόρυφες πλαγιές του 

πλανήτη. Σε όλες, δεκάδες πρόβατα 

βόσκουν ανέμελα, αφού η ονομασία 

«φερόε» προέρχεται από την αρχαία 

νορβηγική λέξη που σημαίνει 

«πρόβατο». Γι' αυτό και επισήμως 

θεωρούνται τα «Νησιά των 

Προβάτων». Μάλιστα, η τελευταία 

απογραφή πληθυσμού έδειξε ότι στα 

Φερόε ζουν πιο πολλά πρόβατα από 

ό,τι άνθρωποι. Άλλωστε, τα βλέπει 

κανείς παντού: στους αγρούς, στην 

πόλη, στους δρόμους, στα βουνά, 

στη θάλασσα...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid- free προορισμός 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα Νησιά Φερόε, αποτελούν ένα από τα λίγα μέρη στον πλανήτη που σχεδόν δεν άγγιξε η 

πανδημία του Covid-19, έχοντας καταγράψει ελάχιστα κρούσματα συνολικά και κανέναν θάνατο έως σήμερα. 

Μάλιστα, το National Geographic Traveler ανέδειξε πρόσφατα την «άγρια» χώρα ως έναν από τους κορυφαίους 

νησιωτικούς προορισμούς. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Δύση, όπου έχει πολλούς θαυμαστές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη/ Λάρνακα – 

Κοπεγχάγη 

Συγκέντρωση με την ταξιδιωτική μας ομάδα στο 

αεροδρόμιο και πτήση για την Κοπεγχάγη. Μετά την 

άφιξή μας μεταφερόμαστε στην καρδιά της 

δανέζικης πρωτεύουσας, γεμάτη ιστορικά κτίρια και 

αρχαίους δρόμους. Άλλωστε, η Κοπεγχάγη ήταν 

κάποτε ένα ψαροχώρι των Βίκινγκς και φέρει ακόμα 

τα ίχνη των Νορβηγών εξερευνητών. Σήμερα, 

προσφέρει επιπλέον έναν συνδυασμό μοντέρνας 

αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερων κτιρίων, όπως το 

παρατηρητήριο του Στρογγυλού Πύργου, ένα 

υπέροχο δείγμα της αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα. 

Γκαλερί τέχνης, στενά δρομάκια, κανάλια, πάρκα και 

μπαρόκ εκκλησίες πλαισιώνουν τα πολιτισμικά 

αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε το εμβληματικό 

Άγαλμα της Μικρής Γοργόνας, ένα γλυπτό που 

εμφανίζεται στην άκρη του λιμανιού, στο Langelinie 

και ζυγίζει 175 κιλά, αποτελώντας έργο του Edvard 

Eriksen από το 1913. Αναφέρεται σε ηρωίδα 

παραμυθιού του Hans Christian Andersen. Σειρά 

έχει, το Σιντριβάνι Gefion, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο σιντριβάνι στη Δανία. Συνεχίζουμε με το 

επιβλητικό Παλάτι Amalienborg, που είναι η 

χειμερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας της 

Δανίας. Έπειτα, μας περιμένει μια αξέχαστη βόλτα 

στο γραφικό Nyhavn. Πρόκειται για το πιο παλιό 

κανάλι της πόλης και αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

αξιοθέατά της. Σε κάποιο από τα σπίτια αυτού του 

καναλιού μάλιστα, πέρασε ένα μεγάλο μέρος της 

ζωής του ο παραμυθάς Hans Christian Andersen. 

Στο σημείο κυριαρχούν γοητευτικά υπαίθρια 

εστιατόρια και γραφικά καφέ. Επισκεπτόμαστε το 

Κάστρο Christianborg, που σήμερα φιλοξενεί το 

κοινοβούλιο της Δανίας, τη Βασιλική Όπερα και 

πολλά άλλα όμορφα αξιοθέατα. Eπιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Κοπεγχάγη - Nησιά Φερόε (Νησί Βάγκαρ) 

– Τόρσχαβν 

Άφιξη στο αεροδρόμιο όπου με πτήση 

μεταφερόμαστε στα Νησιά Φερόε και 

προσγειωνόμαστε στο νησί Βάγκαρ. Το πρωί 

ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το Βάγκαρ, που 

βρίσκεται δυτικά του συμπλέγματος. Θα 

επισκεφθούμε την εκκλησία του Σανταβάγκουρ 

Κοπεγχάγη 

 

____ 

Μικρή Γοργόνα, Κοπεγχάγη 

 

____ 

Βησί Βάγκαρ 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sandavagur), καθώς και το πολύχρωμο χωριό 

Gasadalur, το τελευταίο χωριό χωρίς οδική σύνδεση 

στο νησί μέχρι το 2004, που βρίσκεται στο νησί 

Βάγκαρ σε απόσταση 57χλμ από την πρωτεύουσα. 

Το τοπίο είναι εντυπωσιακό, ενώ σημείο κατατεθέν 

αποτελεί ο καταρράκτης Μούλαφοσουρ (Múlafossur 

Waterfall) που αδειάζει τα νερά του στον ωκεανό και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο φωτογραφικό ενδιαφέρον. 

Εδώ, είναι πολύ πιθανό να δούμε και τα Πάφιν (Puffin). 

Ένα είδος θαλάσσιου πτηνού με έντονα χρώματα που 

τρέφεται κάνοντας καταδύσεις. Θα κάνουμε 

πεζοπορία απολαμβάνοντας ανέγγιχτα μονοπάτια και 

θα   απολαύσουμε την εκπληκτική θέα στο 

Tindhólmur, που βρίσκεται δυτικά του νησιού. Επίσης, 

θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το υπέροχο 

τοπίο της λίμνης Fjallavatn και το εγκαταλελειμμένο 

χωριό Vikar. Μεταφορά στην πρωτεύουσα των 

Νησιών Φερόε, Τόρσχαβν. Το όνομα της πόλης των 

12.500 κατοίκων σημαίνει «λιμάνι του Θορ» βρίσκεται 

στην ανατολική ακτή του νότιου τμήματος της νήσου 

Στρέιμοϊ. Eπιστροφή αργά το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Τόρσχαβν - Βόρειο νησί Στρέιμοϊ (Streymoy)  

–  Μουσείο Dúvugarðar –  Bόρειο νησί Εστουροϊ – 

Σακσούν –  Έιντι  -  Gjogvand  – Τόρσχαφν 

Mια ακόμα διαφορετική διαδρομή μας επιφυλάσσει η 

σημερινή ημέρα, αφού θα διασχίσουμε υπέροχα 

καταπράσινα τοπία μέχρι να φθάσουμε στο βόρειο 

τμήμα της νήσου Στρέιμοϊ, για να επισκεφθούμε το 

ιστορικό μουσείο Dúvugarðar, όπου το Versus έχει 

οργανώσει μια πλούσια ξενάγηση. Επίσκεψη στο νησί 

Έστουροϊ, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φερόε 

που, εκτός των άλλων, διαθέτει ιαματικές πηγές και 

σημεία ιδιαίτερου κάλλους. Αποκορύφωμα της 

σημερινής μας εκδρομής ωστόσο, θα αποτελέσει το 

εξωπραγματικό χωριό Σακσούν (Saksun), ένα από τα 

πλέον χαρακτηριστικά χωριά των Νήσων Φερόε, το 

οποίο δημιουργήθηκε κατά τον 17ο αιώνα. Η θέα 

κυριολεκτικά «κόβει την ανάσα», ενώ οι παραδοσιακές 

κατοικίες διατηρούν όλα εκείνα τα στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής του παρελθόντος, θυμίζοντας σκηνικό 

αλά «Hobbit» σε κάποια από τις πολλές φανταστικές 

ιστορίες του Tolkien. Μια εκκλησία του 1858 και το 

Εθνικό Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν 

τα μοναδικά αξιοθέατα, αν και όλο το χωριό διαθέτει 

αμέτρητα σημεία ενδιαφέροντος. «Το Σακσούν είναι το 

Nησί Βάγκαρ 

 

____ 

Τόρσχαβν 

 

____ 

Mykines 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πνεύμα των Φερόε», λένε οι ντόπιοι (μόνο 30 έχουν 

απομείνει σήμερα), ενώ επαγγελματίες φωτογράφοι 

κάνουν συχνά στάση εδώ για να απαθανατίσουν το 

«παραμυθένιο χωριό», όπως το ονομάζουν 

χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε για το χωριό Έιντι από 

όπου θα θαυμάσουμε τους βράχους Ρίσιν και 

Κέλινγκιν που δεσπόζουν 70μ πάνω από τα άγρια 

νερά του Ατλαντικού ωκεανού. Έπειτα, μας περιμένει 

ακόμη ένα καταπράσινο χωριό, το Gjogv, με το 

ομώνυμο φαράγγι, το οποίο πραγματικά δίνει την 

εντύπωση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται στην άκρη του 

κόσμου... Επιστροφή το απόγευμα στο Τόρσχαφν. 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.  

4η ημέρα: Τόρσχαφν – Βεστμάννα (κρουαζιέρα) – 

Kirkjubøur (επίσκεψη σε αγροικία και τοπικό 

αγκρόκτημα για να δουμε πώς ζουν οι ντόπιοι) – 

Κβιβικ  

H ημέρα μας ξεκινάει με μια ωραία περιήγηση στην 

πρωτεύουσα, Τόρσχαφν. Μια ορεινή διαδρομή προς 

τα βόρεια θα μας φέρει στο γραφικό ψαροχώρι 

Βεστμάννα, όπου βρίσκονται οι περίφημοι βράχοι των 

πουλιών. Θα πλησιάσουμε τις φωλιές με μικρό πλοίο, 

καθώς και τις σπηλιές που βρίσκονται βόρεια του 

οικισμού. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο νότιο άκρο 

του νησιού και συγκεκριμένα στο πολιτιστικό κέντρο 

Kirkjubour, όπου θα επισκεφθούμε ένα 

χαρακτηριστικό σπίτι -αγροικία της περιοχής. Το 

γραφικό παλιό αγρόκτημα φιλοξενεί μια οικογένεια 

που για 17 ολόκληρες γενιές έχει τη διεύθυνση του 

αγροκτήματος και του εκκλησιαστικού ιστότοπου. Θα 

μυηθούμε στην ντόπια κουλτούρα και θα έρθουμε σε 

επαφή με τις καθημερινές συνήθειες των σύγχρονων 

κατοίκων, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 

ημιτελή καθεδρικό ναό του St. Magnus και τη μικρή 

μεσαιωνική εκκλησία του St. Olav. Κατά την 

επιστροφή μας, θα κάνουμε στάση στο γραφικό 

χωριό Kβίβικ, που χρονολογείται από τα πρώιμα 

χρόνια των Βίκινγκς. Εδώ, θα απολαύσουμε ένα τοπίο 

που ξεπερνά κάθε φαντασία και θα δούμε μεταξύ 

άλλων και παραδοσιακά σπιτάκια τύπου igloo. 

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 

στο Τόρσχαφν. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πουλιά Puffin 

 

____ 

Έστουροϊ 

 

____ 

Kirkjubøur 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η ημέρα:  Τόρσχαφν – Ολοήμερη εκδρομή στο νησί 

Μίκινες (Mykines) – Klaksvik  –  Kunoy – Fuglafjørður – 

Τόρσχαφν 

Σήμερα το πρωί ξεκινάμε για μια ολοήμερη εκδρομή 

στο νησί Μίκινες (Mykines), όπου θα μας ξεναγήσει 

τοπικός έμπειρος ξεναγός. To μικρό αυτό νησί είναι το 

πιο δυτικό από τα 18 νησιά Φερόε και σίγουρα το πιο 

αινιγματικό και ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Το 

ομώνυμο χωριό είναι από τα ομορφότερα, με 

πολύχρωμα σπίτια και μερικά μόνο μονοπάτια που 

οδηγούν στην εκκλησία του 19ου αιώνα. Το νησί 

επίσης είναι το αγαπημένο καταφύγιο για 30 είδη 

πουλιών. Μετά το μεσημεριανό φαγητό και τη 

γνωριμία μας με την ανέγγιχτη ομορφιά του νησιού, 

αναχωρούμε για το χωριό Leirvík και συνεχίζουμε 

μέσω του υποθαλάσσιου τούνελ προς την πόλη του 

Klaksvík. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και 

συμπρωτεύουσα των νησιών Φερόε. Έχει 4.600 

κατοίκους, βρίσκεται στο νησί Μπόρντοϊ και απέχει 

από το Τόρσχαβν 75χλμ. Η σήραγγα που θα 

διασχίσουμε είναι διακοσμημένη με φώτα του 

γνωστού ντόπιου καλλιτέχνη, Tróndur Patursson. Από 

την πόλη του Klaksvik, θα κάνουμε μια γρήγορη 

βόλτα στην κορυφή του όρους Klakkur, όπου  θα 

απολαύσουμε εξαιρετική θέα στα υπέροχα φιόρδ 

Kunoyarnes, Haraldsund, αλλά και το Klaksvik. Έπειτα, 

θα μεταφερθούμε προς το χωριό Kούνοϊ που 

βρίσκεται στο ομώνυμο νησί, για να απολαύσουμε 

συν τοις άλλοις την υπέροχη θέα στο νησί Kalsoy, το 

ένατο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Φερόων 

Νήσων. Κατά την επιστροφή μας, θα κάνουμε στάση 

στο Fuglafjørður, ένα από τα μεγάλα χωριά των 

Φερόων Νήσων που βρίσκεται στην ανατολική ακτή 

της νήσου Έστουροϊ. Το όνομά του σημαίνει «φιόρδ 

των πτηνών» και βρίσκεται στην άκρη ενός κόλπου, 

ενώ επεκτείνεται στους γύρω απόκρημνους λόφους. 

Eπιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.  

6η ημέρα: Tόρσχαφν – Σάντοϊ (Sandoy) – Tόρσχαφν 

Ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο πιο αυθεντικό νησί 

των Φερόε, το Σάντοϊ. Επίσκεψη στον κυριότερο 

οικισμό Σάντουρ που κατοικείται πάνω από 1000 

χρόνια και από εκεί στους γραφικούς οικισμούς 

Ντάλουρ και Χούσαβικ. Το νησί Sandoy - που 

ονομάζεται επίσης και νησί Saga – θα «ξεκουράσει» 

και θα γαληνέψει την καρδιά και το νου μας, αλλά 

κυρίως θα μας μεταφέρει σε ιστορίες μαγισσών, 

Kunoy 

____ 

Klaksvik 

____ 

Vidoy 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γεμάτες μύθους και τοπικούς θρύλους! Θα 

εξερευνήσουμε πανέμορφες παραλίες, θα 

ψαρέψουμε σε απόκοσμες λίμνες και θα μάθουμε την 

ιστορία των Βίκινγκς, ενώ παράλληλα θα μας 

συντροφεύουν πρόβατα σε καταπράσινες πλαγιές. 

Επιστροφή στο λιμάνι Σκόπουν από όπου θα 

πάρουμε το πλοίο για να επιστρέψουμε στο Στρέιμοϊ 

και στο ήδη γνώριμο Τόρσχαφν. Διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο μας.  

7η ημέρα: Τόρσχαφν (ξενάγηση στην πρωτεύουσα) - 

Βάγκαρ - Κοπεγχάγη  

Ξεκινάμε την ημέρα μας με μια πλούσια ξενάγηση 

στην πρωτεύουσα Τόρσχαφν. Το όνομα της πόλης 

των 12.500 κατοίκων σημαίνει «λιμάνι του Θορ» και 

βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νότιου τμήματος 

της νήσου Στρέιμοϊ. Οι Βίκινγκς στην ίδια περιοχή, στη 

χερσόνησο Τίνγκανες, είχαν ιδρύσει τον κύριο οικισμό 

τους στα νησιά Φερόε από το 850 μ.Χ. Έτσι, από πολύ 

νωρίς το Τόρσχαβν έγινε το μονοπωλιακό κέντρο του 

εμπορίου, αφού ήταν το μόνο μέρος στα νησιά στο 

οποίο οι νησιώτες μπορούσαν να πωλούν και να 

αγοράζουν αγαθά. Η πρωτεύουσα αναπτύχθηκε 

ραγδαία από τον 20ο αιώνα και έπειτα, ενώ έχει γίνει 

το αδιαφιλονίκητο διοικητικό, οικονομικό, και 

πολιτιστικό κέντρο. Ο καθεδρικός ναός της πόλης 

χτίστηκε το 1788 και αποτελεί έδρα της Εκκλησίας των 

Νήσων Φερόε. Δεν είναι γνωστό αν ο τόπος του 

Τόρσχαβν ήταν ενδιαφέρον για τους κέλτες μοναχούς 

οι οποίοι ήταν πιθανώς οι πρώτοι κάτοικοι στα νησιά. 

Οι Βίκινγκς άποικοι τον 9ο αιώνα δημιούργησαν τα 

δικά τους κοινοβούλια, που ονομάζονταν «τινγκς», σε 

διάφορα μέρη των νησιών, καθώς ήταν παράδοση 

το τινγκ να χτίζεται σε ένα ουδέτερο και άρα 

ακατοίκητο μέρος, ώστε κανένας τόπος να μην έχει το 

πλεονέκτημα. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, 

θα δούμε τις παλιές οχυρώσεις Σκάνσιν και την παλιά 

πόλη Τίνγκανες. Έχοντας γνωρίσει τα πανέμορφα 

τοπία των νησιών, θα επιστρέψουμε στο νησί Βάγκαρ 

και από εκεί θα πάρουμε την πτήση για Κοπεγχάγη. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 

θα έχουμε τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε στο 

παλιό πάρκο ψυχαγωγίας, το ιστορικό Τίβολι, που 

βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας.  

8η ημέρα: Koπεγχάγη – Αθήνα  

Πανοραμική ξενάγηση στη δανική πρωτεύουσα. Θα 

περπατήσουμε στον πεζόδρομο Stroget, έναν δρόμο 

Saksun 

____ 

Sandoy 

____ 



 

 
 

 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

  γεμάτο ζωντάνια, χρώματα, καταστήματα και 

μουσική. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία για μια 

κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης ή μια βόλτα με 

το υπερσύγχρονο μετρό. Μετά την ξενάγησή μας, 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 

για την Αθήνα.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Στο VersusTravel 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** 

€ 1.990 

€ 2.170 

Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 2.830 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 480 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας.Σύμφωνα με τις πτήσειςαν απαιτούνται διανυκτερεύσειςστην Αθήνα και  

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

Σημείωση: Οι τιμές για τις αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και Κύπρο είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τις 

τιμές των εισιτηρίων μετάβασης στην Αθήνα. Οι τελικές τιμές διαμορφώνονται κατά την κράτησήσας, κατόπιν 

διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση των ταξιδιωτών που αναχωρούν από την Κύπρο, υπάρχει δυνατότητα 

αναχώρησης από τη Λάρνακα χωρίς πέρασμα από την Αθήνα. Κατά τη στιγμή της κράτησής σας, 

διερευνούμε κατά πόσο αυτό συμφέρει οικονομικά τον ταξιδιώτη και του το προτείνουμε. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από και 

προς Κοπεγχάγη 

 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία 3* στα Φερόε και 4* 

στην Κοπεγχάγη  

 Ημιδιατροφή στα Φερόε 

 Πρωινό καθημερινά στην Κοπεγχάγη 

 Μεταφορές και μετακινήσεις καθημερινά με 

πούλμαν 

 Ξεναγήσεις και περιηγήσεις όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα  

 Τοπικός ξεναγός  

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

VersusTravel 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από 

Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την 

Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά 

στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας 

(Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες 

επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 

δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα 

επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών 

εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, 

ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την 

ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την 

κάθε μια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για 

αποφυγή παρεξηγήσεων: 590 €  

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει 

να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, 

ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει 

καμία ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων 

οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ 

ιδίαν με την πρεσβεία της 

χώρας στην οποία επιθυμούν 

να ταξιδέψουν, προκειμένου να 

πληροφορηθούν τα όποια 

διαδικαστικά για την έκδοση 

βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. 

Το VersusTravel 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. 

Ενημερωθείτεσχετικά από 

τοτμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με 

τα αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας 

και στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τους 

όρους συμμετοχής, 

παρακαλούμε ζητήστε να σας 

αποσταλούν. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 

στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 1.000€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-

18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Για ποσά 

μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12 

άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον 

ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές 

κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τράπεζά σας 

το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλαγών της 

κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το VersusTravel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει 

την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας 

ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 VersusClub, 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, 

Σύνταγμα, 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 VersusClub, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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 VersusClub – 

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «PortoPalace», 20 χρόνια 

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

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

αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

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

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

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

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 4, 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 VersusLive 

μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 

αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το VersusTravel 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 VersusTravel, δεν πραγματοποιείται 

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας. 

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

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

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

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

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

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

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

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

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

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

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

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

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

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

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

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

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

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

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από 

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

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online 

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

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

 για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας 

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


