
  

Κρακοβία, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Άουσβιτς, Βρότσλαβ, Σβίντνιτσα, Κάστρο Ξιάζ, 

Οσόβκα (το στρατηγείο του Χίτλερ), Πόζναν, Τόρουν, κάστρο Μάλμπορκ, Σοπότ, 

Γκντανσκ, Έλμπλαγκ, Ζελάσοβα Βόλα, Βαρσοβία  

Η μεγάλη Πολωνία του Versus 

Από την Κρακοβία στο Γκντανσκ 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 29.07, 12.08, 26.08, 16.09                         11 ημέρες 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΚΝΤΑΝΣΚ  



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα πρόγραμμα με ταυτότητα Versus 

Ένα απίστευτο ταξίδι-εμπειρία ζωής στην πατρίδα του Σοπέν που παρέχει αποκλειστικά το 

Versus, με όλη την απαραίτητη μεγαλοπρέπεια που του αξίζει. Ένα ταξίδι με πλούσιες 

ξεναγήσεις, πληροφορίες, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις, σε όλους τους υψίστης σημασίας 

σταθμούς της Πολωνίας και πάντα με άξονα τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και την ιστορία 

από τον μεσαίωνα ως σήμερα.  

Πόλεις ζωντανά μουσεία όπως η Βαρσοβία και η Κρακοβία εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια. 

Σε κάθε βήμα μας ξαναζούμε την ιστορία τους. Φρικιαστικοί θρύλοι όπως το Άουσβιτς και 

το Λημέρι του Λύκου στην Οσόβκα, ξετυλίγονται μπροστά μας ολοζώντανοι. Το μεσαιωνικό 

κάστρο του Ξιάζ, που προοριζόταν για κατοικία του Χίτλερ μας περιμένει να το 

εξερευνήσουμε. Αλλά και το θαυμαστό και απίστευτα φαντασμαγορικό υπόγειο 

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα βρίσκεται εδώ, για να μας δείξει ότι η ανθρώπινη θέληση μπορεί να 

δημιουργήσει και εξωπραγματικά θαύματα! Συμπεριλαμβάνουμε επίσκεψη στο Πόζναν και 

το ιστορικό Γκντανσκ με πολλές ακόμα επισκέψεις και περιηγήσεις σε ένα πλήρες 

οδοιπορικό στην Πολωνία.  

Αυτό το ταξίδι όμως στην Πολωνία περιλαμβάνει και μία ακόμη αποκλειστική έκπληξη του 

Versus: 2 σπάνιες διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη-διαμάντι Βρότσλαβ, 

που είναι χτισμένη πάνω σε νησάκια και έχει χαρακτηριστεί ως η Βενετία της Πολωνίας. Μία 

πόλη με απίστευτα μπαρόκ και αναγεννησιακά κτίρια, εξαιρετικής ομορφιάς, που θεωρείται 

μία από τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να ζήσεις και η οποία διαθέτει ένα μνημειώδες 

πανεπιστήμιο από τα οποίο έχουν αποφοιτήσει 9 Νομπελίστες! 

Σημείωση: Στο απίθανο αυτό 8ήμερο ταξίδι του Versus στην Πολωνία, ακολουθούμε τα 

βήματα του Πικάσο όταν εκείνος επισκέφτηκε τη χώρα το 1948 και δήλωσε ότι πέρασε τις 2 

πιο ευτυχισμένες εβδομάδες της ζωής του. Οι σταθμοί του Πικάσο, ήταν οι πόλεις-ορμητήρια 

που επιλέγει καινοτομώντας το Versus: Βαρσοβία, Κρακοβία, Βρότσλαβ. 

 



 

 
   

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ένα πλούσιο 11ήμερο πρόγραμμα στην Πολωνία, με πολλές επισκέψεις και εκδρομές (Κάστρο Ξιάζ, 

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, Άουσβιτς, υπόγεια πόλη Οσόβκα-αρχηγείο του Χίτλερ κ.ά.). 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

➢ Απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Βαρσοβία και επιστροφή από Βαρσοβία. 

➢ Έξυπνος σχεδιασμός ταξιδιού! Βλέπουμε σωστά τις 4 πόλεις (Γκντανσκ, Βαρσοβία, Κρακοβία, Βρότσλαβ) 

με 11 ημέρες & 10 νύχτες.    

➢ Περιλαμβάνονται οι είσοδοι στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, στο Κάστρο Μάλμπορκ  και στο Άουσβιτς 

(προαγορασμένη είσοδος για να έχουμε σωστή ξενάγηση), καθώς και οι ξεναγήσεις με ειδικούς ξεναγούς. 

➢ Επίσκεψη και διανυκτέρευση στο Πόζναν, για να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. 

➢ Διαμονή στο Westin 5* ή στο Sheraton 5* στη Βαρσοβία, σε πολύ καλό κεντρικό 4* Sup. στην Κρακοβία, 

στο πολύ καλό κεντρικό ξενοδοχείο Double Tree by Hilton 4* Sup. (και σε σπάνιες περιπτώσεις όμοιό του) 

στο Βρότσλαβ και σε ξενοδοχείο 4* sup στο Γκντανσκ. 

➢ Το μόνο πρόγραμμα με τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο διαμάντι της Ευρώπης, την ακριβή Κρακοβία για να 

την απολαύσουμε!  

➢ Επίσκεψη στο  χωριό Ζελάσοβα Βόλα και στο σπίτι-μουσείο του Σοπέν. 

➢ Αφιερώνουμε δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Βαρσοβία, για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Πολωνίας 

και να μην κάνουμε ένα απλό πέρασμα. Επιπλέον πραγματοποιούμε μια δεύτερη ξενάγηση στην πόλη 

χωρίς να προσφέρουμε προαιρετικές εκδρομές με επιπλέον κόστος. 

➢ Επισκεπτόμαστε και διαμένουμε για δύο (2) νύχτες στο μοναδικό Βρότσλαβ (στο Double Tree by Hilton 

4*sup). Η «Βενετία της Πολωνίας» όπως το αποκαλούν, είναι κτισμένη σε 12 νησιά πάνω στον ποταμό 

Όντερ, εκεί όπου συναντιέται η πολωνική, η τσέχικη και η γερμανική αρχιτεκτονική. Πόλη έμπνευσης για τον 

Πικάσο, με την υπέροχη πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες πλατείες της Ευρώπης. Μία πόλη που 

χαρακτηρίζεται από υπέροχα κτίρια με έντονα στοιχεία πρωσικής επιρροής, την οποία πρώτο το Versus 

πριν από χρόνια ενέταξε στο βασικό πρόγραμμα της Πολωνίας.  

➢ Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο μεγαλύτερο λιμάνι της Πολωνίας, το πανέμορφο Γκντανσκ, με την τεράστια 

σημασία για την παγκόσμια ιστορία του 20ου αιώνα. 

➢ Eπίσκεψη στο μοναδικό Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, όπου θα δούμε ανάγλυφο σε αλάτι τον Μυστικό Δείπνο 

του Ντα Βίντσι! 

➢ Επίσκεψη στο Άουσβιτς, το διαβόητο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και στο μυστικό αρχηγείο του 

Χίτλερ στην Οσόβκα, όπου πέρασε 800 ημέρες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

➢ Κρουαζιέρα με πλοιάριο που μετατρέπεται σε… τραίνο στις λίμνες και στα ποτάμια της Πολωνίας! 

➢ Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο Ξιάζ, που ο Χίτλερ ετοίμαζε για κατοικία του. 

➢ Επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Φρεντερίκ Σοπέν. 

➢ Επίσκεψη στην Τόρουν, τη γενέτειρα του Νικόλαου Κοπέρνικου. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά έκδοσης Versus. 

➢ Το Versus Travel προσφέρει διπλανή θέση κενή στο πούλμαν (εκτός αν είστε οικογένεια) 

➢ Προσοχή: Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα είναι συνεχώς μαζί σας Έλληνας έμπειρος αρχηγός και 

όχι τοπικοί ελληνόφωνοι συνοδοί. Επιπλέον του Έλληνα αρχηγού, προσφέρονται διπλωματούχοι, έμπειροι 

τοπικοί ξεναγοί για σωστές ξεναγήσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο! 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι αυτό αποδεικνύει την εναντίωσή μας στα πρόχειρα ευρωπαϊκά προγράμματα! Με 

προσοχή στη λεπτομέρεια, δεν ξεπετάμε την Κρακοβία, μια από τις ομορφότερες αλλά και 

ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης. Αντίθετα της αφιερώνουμε τον χρόνο που της αξίζει με τρεις 

(3) διανυκτερεύσεις! Επίσης, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις δυο βασικές πόλεις (Βαρσοβία και 

Κρακοβία), αλλά πηγαίνουμε και διαμένουμε, για δύο μάλιστα βράδια, σε ένα πραγματικό 

διαμάντι, το Βρότσλαβ, που είναι κτισμένο πάνω σε νησάκια στον ποταμό Όντερ. Επιπλέον 

βλέπουμε το κάστρο Ξιάζ που προόριζε για κατοικία του ο Χίτλερ αλλά πάμε και στο Λημέρι του 

Λύκου ο παρανοϊκός ηγέτης πέρασε 800 ημέρες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου! 

Πάνω απ’ όλα όμως στο Versus δίνουμε έμφαση στις εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου, 

ξεναγήσεις. Γι’ αυτό εξασφαλίζουμε έμπειρο Έλληνα αρχηγό που είναι συνεχώς μαζί σας, αλλά 

και διπλωματούχους τοπικούς ξεναγούς όπου κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο. 

✓ Θαυμάστε την ωραιότερη πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία, με τα πολυάριθμα 

αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού κτίριά της 

✓ Εξερευνήστε τα μοναδικά Αλατωρυχεία της Βιελίτσκα 

✓ Επίσκεψη και στους δύο επισκέψιμους χώρους του Άουσβιτς: Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ 

(Μπίρκεναου) 

✓ Περιηγηθείτε στο υπέροχο Βρότσλαβ, τη «Βενετία της Πολωνίας», με τις γέφυρες και τα 

εντυπωσιακά της κτίρια να καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού Όντερ 

✓ Περπατήστε στα αναρίθμητα υπερπολυτελή δωμάτια του κάστρου Ξιάζ 

✓ Επίσκεψη στο μυστικό καταφύγιο της Οσόβκα 

✓ Ανακαλύψτε το Πόζναν, από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας.  

✓ Τα ερείπια του κάστρου Μάλμπορκ, που θεωρείται το μεγαλύτερο του κόσμου! 

✓ Το ιστορικό Γκντανσκ, το «Μαργαριτάρι της Βαλτικής» 

✓ Κρουαζιέρα στο ποτάμι στην Έλμπλαγκ.  

✓ Ανακαλύψτε τις ομορφιές και τα σπάνια αξιοθέατα της πρωτεύουσας Βαρσοβίας 

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση  

Το ταξίδι μας αρχίζει από την ακριβή Κρακοβία στην οποία αφιερώνουμε τρεις διανυκτερεύσεις και 

δύο ξεναγήσεις! Επιπλέον, με ορμητήριο της Κρακοβία επισκεπτόμαστε το Άουσβιτς και το 

φαντασμαγορικό Αλατωρυχείο Βιελίτσκα. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο παραμυθένιο Βρότσλαβ, στο 

οποίο πραγματοποιούμε δύο απολαυστικές διανυκτερεύσεις για να το απολαύσουμε όπως του αξίζει. 

Ερχόμαστε στο γραφικό Πόζναν και στην πόλη Τόρουν, γενέτειρα του Κοπέρνικου, βλέπουμε το 

κάστρο Μάλμπορκ (κατά πολλούς, το μεγαλύτερο κάστρο του κόσμου!) και φτάνουμε στις ακτές της 

Βαλτικής και το ιστορικό λιμάνι του Γκντανσκ με το θέρετρο Σόποτ. Καταλήγουμε φυσικά στην 

πρωτεύουσα Βαρσοβία για δύο πολυτελείς διανυκτερεύσεις.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

A3 870 29/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 08:15 09:45 

A3 873 08/08/2022 ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  18:15 21:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

A3 870 12/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 08:15 09:45 

A3 873 22/08/2022 ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  18:15 21:45 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

A3 870 26/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 08:15 09:45 

A3 873 05/09/2022 ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  18:15 21:45 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

A3 870 16/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 08:15 09:45 

A3 873 26/09/2022 ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΑΘΗΝΑ  18:15 21:45 



 

 
 

  

Γιατί επιλέγουμε 3ήμερη διαμονή στην Κρακοβία 

Επιλέγουμε αποκλειστικά 3 διανυκτερεύσεις  σε πολυτελές ξενοδοχείο στην ακριβή 

Κρακοβία για να απολαύσουμε το πιο λαμπερό αρχιτεκτονικό διαμάντι της Ευρώπης! 

Δίνουμε έμφαση στο αιώνιο πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της Πολωνίας, που 

ταυτίζεται με την εθνική ιστορία της χώρας και για 500 χρόνια υπήρξε πρωτεύουσά της. 

Ολόκληρη η πόλη αποτελεί μνημείο της UNESCO. Η Παλιά Πόλη της Κρακοβίας έχει 

πλούσια αρχιτεκτονική, ως επί το πλείστον αναγεννησιακή με ορισμένα δείγματα 

μπαρόκ και γοτθικά. Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα μέγαρά της έχουν να δείξουν 

πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών 

και επιπλώσεων. Δίπλα στο κέντρο της Παλιάς Πόλης βρίσκεται και το αρχιτεκτονικό 

σύμπλεγμα της Βάβελ, ιστορικό αξιοθέατο που θεωρείται εθνικό ορόσημο για τους 

Πολωνούς. Η Κρακοβία είναι πόλος έλξης για τους συντηρητές μνημείων που 

φθάνουν από όλο τον κόσμο για την αναπαλαίωση και συντήρηση των 

πολυάριθμων αναγεννησιακού και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων της.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί επιλέγουμε 2ήμερη διαμονή στο Γκντανσκ 

Το Γκντανσκ πέρα από σημαντικότερο λιμάνι της Πολωνίας είναι και η πόλη που 

σημάδεψε την ιστορία ολόκληρου του κόσμου τον 20ο αιώνα! Από εκεί πυροδοτήθηκε 

η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, όταν την κατέλαβαν τα ναζιστικά 

στρατεύματα. Το Γκντανσκ είναι μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη με πάρα πολλά 

αξιοθέατα που αξίζει να τη γνωρίσουμε σε βάθος. Επίσης είναι η πόλη απ΄όπου το 

1980 άρχισαν οι ιστορικές απεργίες του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» οι οποίες τελικά 

οδήγησαν τον πρωτεργάτη Λεχ Βαλέσα στην προεδρία της χώρας το 1990. Όμως με 

ορμητήριο το Γκντανσκ μας δίνεται η ευκαιρία, άνετα και ξεκούραστα, να 

αφιερώσουμε μία ημερήσια εκδρομή με εμπεριστατωμένη και προγραμματισμένη 

ξενάγηση στο μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο του κόσμου, το Μάλμπορκ! Επίσης μας 

δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτούμε το σπίτι του Σοπέν στο χωριό-φέουδο Ζελάσοβα 

Βόλα αλλά να κάνουμε και μία ανεπανάληπτη 4ωρη κρουαζιέρα στις λίμνες και στα 

ποτάμια της Πολωνίας, με πλοιάριο που μετατρέπεται σε… τραίνο! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόρουν, η πατρίδα του Κοπέρνικου! 

Το Τόρουν είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Πολωνίας (Μνημείο της UNESCO) 

η οποία ιδρύθηκε από το Τάγμα των Τευτόνων Ιπποτών. Το 2007 η Παλιά Πόλη 

προστέθηκε στον κατάλογο των Επτά Θαυμάτων της Πολωνίας. Επίσης το περιοδικό 

National Geographic κατέταξε την παλιά αγορά της πόλης και το γοτθικό δημαρχείο 

ως ένα από τα «30 πιο όμορφα μέρη στον κόσμο». Και φυσικά είναι η πατρίδα του 

μεγαλύτερου αστρονόμου της ιστορίας, Νικόλαου Κοπέρνικου. Το Τόρουν έχει πολλά 

αρχιτεκτονικά μνημεία και φημίζεται για το ότι διατηρεί σχεδόν ακέραια τη μεσαιωνική 

διάταξη της πόλης και πολλά γοτθικά κτίρια, όλα χτισμένα από τούβλο. Μερικά μόνο 

από τα πιο ενδιαφέροντα μνημεία του είναι η εκκλησία της Αγίας Μαρίας και του Αγίου 

Ιακώβου (14ος αιώνας), με μνημειώδεις τοιχογραφίες και γοτθικούς πάγκους. Το Παλιό 

Δημαρχείο, που άρχισε να χτίζεται το 1274. Η οχύρωση της πόλης η οποία άρχισε τον 

13ο αιώνα. Ένα γοτθικό σπίτι του 15ου αιώνα (σήμερα μουσείο), όπου εικάζεται ότι 

γεννήθηκε ο Κοπέρνικος. Τα ερείπια του Κάστρου των Τευτόνων Ιπποτών του 13ου 

αιώνα και πολλά άλλα.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολωνία: Από το χθες στο σήμερα 

 

Η επίσκεψή μας στην Πολωνία μάς έκανε να καταλάβουμε ότι πρόκειται πραγματικά για μια χώρα 

που κατάφερε να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Η πρωτεύουσα Βαρσοβία, η οποία 

ανοικοδομήθηκε ξανά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δύο όψεις. Από τη μια, η Παλιά Πόλη με 

μια μεσαιωνική αύρα και τον περίφημο «βασιλικό δρόμο» σε γυρίζει πίσω στο χρόνο. Από την άλλη, 

στο καινούργιο τμήμα της πόλης artnouveau κτίρια συνυπάρχουν αρμονικά με τους 

ουρανοξύστες, ενώ κομψά cafes και μοδάτα εστιατόρια δίνουν την ανανεωμένη αίσθηση μιας 

σύγχρονης πολιτείας που έχει αφήσει πίσω της τη σοβιετική ατμόσφαιρα. Το σύμβολο της 

Βαρσοβίας, η εμβληματική γοργόνα, σύμφωνα με το μύθο προστατεύει την πόλη. Ρωτήστε να 

μάθετε και για άλλους φανταστικούς μύθους... Η κουκλίστικη Κρακοβία, είναι κυριολεκτικά μια πόλη 

βγαλμένη από παραμύθι! Γοτθική ατμόσφαιρα, κάστρα, ρομαντικές βόλτες με άμαξα, εξαιρετική 

αρχιτεκτονική, όμορφα τοπία και κτίρια, ιστορία και αρκετά αξιοθέατα. Η επίσκεψη στο Άουσβιτς 

και τα αλατωρυχεία, λίγο έξω από την πόλη της Κρακοβίας, ήταν το κάτι άλλο. Μοναδική 

γαστρονομική εμπειρία ήταν και η επίσκεψη σε ένα από τα πολλά vodka bistro, συνοδεία 

κατάλληλων μεζέδων. Οι επιλογές σε streetfood πάρα πολλές. Όσο για τα τοπικά τυριά, αλλαντικά 

και προϊόντα ζύμης, είναι επιπέδου γκουρμέ. 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλατωρυχείο Βιελίτσκα:  
Mια αξέχαστη εμπειρία 

Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κρακοβία, 

έχουμε γυρίσει την πόλη και μια μέρα την αφιε-

ρώνουμε να δούμε το αλατωρυχείο Βιελίτσκα. Εκεί, 

στα έγκατα της γης θα διαπιστώσετε την ύπαρξη 

μιας ολόκληρης «κρυφής» πόλης με ιστορία 700 

ετών, που μοιάζει με χώρο τέχνης. Λίμνες, ναοί με 

πολυελαίους, γλυπτά... Ένα μέρος που σίγουρα 

δεν έχετε δει ξανά! Το ορυχείο χρησιμοποιούνταν 

για την εξόρυξη αλατιού από τον 14o αιώνα και 

είναι ένα από τα παλαιότερα αλατωρυχεία στον 

κόσμο. Εκτείνεται σε εννέα υπόγεια επίπεδα και 

φθάνει σε βάθος τα 327 μέτρα.  

Η αίσθηση είναι πραγματικά μοναδική. Η εκκλησία, 

η οποία βρίσκεται στο τρίτο επί-

πεδο του αλατωρυχείου έχει σκαλιστεί εξ' ολο-

κλήρου από τους ίδιους τους αλατωρύ-

χους. Φτιαγμένα από αλάτι είναι και η Αγία Τρά-

πεζα, ο Εσταυρωμένος και οι βιβλικές παραστάσεις 

στους τοίχους. Το πιο επιβλητικό όμως 

ανάγλυφο είναι «Ο Μυστικός Δείπνος» του Λε-

ονάρντο ντα Βίντσι. Από το περίφημο μπαρόκ 

«Παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου», ξεχωρίζει η 

Παναγία με το Βρέφος και φυσικά ο Άγιος Α-

ντώνιος, προστάτης Άγιος των μεταλλωρύχων. 

Επίσης απολαύσαμε εξαιρετικό φαγητό 120 μέτρα 

κάτω από τη γη! Η επιστροφή στην επιφάνεια είναι 

και αυτή μια ιδιαίτερη εμπειρία γιατί το ασανσέρ 

που επιβιβαστήκαμε δεν έχει καμία σχέση με τους 

ανελκυστήρες που γνωρίζουμε. Δεν υπάρχουν 

ενδιάμεσες στάσεις και η διαδρομή μοιάζει σαν ένα 

ατελείωτο ταξίδι επαναφοράς στο χρόνο. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια εμπειρία από τη Βαρσοβία 

Η Βαρσοβία είναι μια πόλη που αμέσως σε κερδίζει με το δυναμισμό της. Από τη μία η Νέα Πόλη, με 

πελώρια εμπορικά, υπέροχα πάρκα, άπειρες επιλογές για ποτό και φαγητό και από την άλλη, η 

κουκλίστικη και πεντακάθαρη Παλιά Πόλη με τα νεοκλασικά κτίρια και τα γραφικά σοκάκια. Το πρώτο 

που μας κάνει εντύπωση, είναι οι τεράστιοι ουρανοξύστες γύρω από την περιοχή Srodmiescie στη 

Νέα Πόλη, όπως και η συγκλονιστική θέα από την πλατφόρμα του 30ου ορόφου στο Παλάτι των 

Τεχνών και των Επιστημών, όπως το αποκαλούνε οι Πολωνοί.  

Η μετα-σοβιετική αύρα κυριαρχεί παντού, μαζί με όμορφες εκκλησίες, cult κτίρια και κινηματογραφικά 

παλάτια. Η βόλτα στο ανάκτορο Wilanow και το περπάτημα δίπλα στη λίμνη είναι μια εμπειρία που 

δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε σε παραμύθι. Το ίδιο συναίσθημα 

ακριβώς νοιώθουμε και όταν περπάτησα στον «βασιλικό δρόμο». Σαν να βρισκόμαστε σε άλλη 

εποχή... Το φαγητό εξαιρετικό και αξίζει τα χρήματα του στα περισσότερα μαγαζιά.  

Η σπεσιαλιτέ της πόλης είναι τα πιερόγκι, είτε με γέμιση φρούτων ως γλυκό, είτε με γέμιση κρέατος ως 

σάντουιτς. Στο Manekin, θα δοκιμάσουμε φοβερά pancakes, ενώ για τέλειο burger η καλύτερη 

επιλογή είναι το MiedzyBulkami. Το PiwPaw είναι ιδανικό για piwo (μπύρα δηλαδή), ενώ για 

μεταμεσονύχτια κοκτέιλ θα κατευθυνθούμε προς το WelesBar, ένα μαγαζί με άποψη. Προσέξτε γιατί 

οι Πολωνοί πίνουν πολύ, εσείς μην το παρακάνετε! 

 



 

 
 

 

  

Άουσβιτς  

Ένα ξεχωριστό οδοιπορικό 
 

Η επίσκεψη στο Άουσβιτς μοιάζει πραγματικά με σιωπηλό προσκύνημα. Ένα 

στενάχωρο ταξίδι, που όμως αποτελεί εμπειρία ζωής, την οποία πρέπει όλοι 

κάποια στιγμή στη ζωή τους να βιώσουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να περιγράψει 

κανείς με λόγια, τα συναισθήματα που νιώθει σε αυτόν τον τόπο. 

Συρματοπλέγματα παντού, πύργοι ελέγχου και στιβαρά κτίρια, όλα προσεχτικά 

μελετημένα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Λίγο πιο κει, θάλαμοι αερίων και 

η μοναδική καμινάδα που δεν πρόλαβαν οι ναζί να ανατινάξουν. Παρακάτω 

χώροι εκτελέσεων, βασανιστηρίων και πειραμάτων. Ώρες ώρες νομίζεις ότι 

αντηχούν ακόμα οι κραυγές των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με τόσο 

βάναυσο τρόπο. Απόλυτη ησυχία επικρατεί παντού. Μόνο κάποιοι ψίθυροι 

ακούγονται που και που από τους ξεναγούς των γκρουπ. Σε κάποιο σημείο, 

στέκει και το σπίτι του Διοικητή του στρατοπέδου, Ρούντολφ Ες, ο οποίος έμενε 

εκεί με τα πέντε παιδιά του κι απ’ όπου -λένε- ότι ακουγόταν κλασική μουσική. 

Σήμερα, τα περισσότερα κτίρια είναι μουσειακοί χώροι, με «λάφυρα» 

παπούτσια, οδοντόβουρτσες, σκεύη, παιδικές κούκλες και απομεινάρια 

μαλλιών. Η επιγραφή στην είσοδο «Arbeitmachtfrei» (Η εργασία 

απελευθερώνει) που έγινε γνωστή από τη χρήση της ως σήμα της πύλης στα 

ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, νιώθεις ότι σε μεταφέρει πίσω στο 

τρομακτικό παρελθόν...   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρακοβία 

Η… «πρώτη» Πολωνία 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα καταδεικνύουν πως η περιοχή της Κρακοβίας, δίπλα στο όρος Wawel και 

στην όχθη του ποταμού Βιστούλα, κατοικήθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της παλαιολιθικής εποχής. Η 

πρώτη σλαβική κατοίκηση της περιοχής τοποθετείται τον 6ο μ.Χ. αι. με την παρουσία μιας σλαβικής 

φυλής στους πρόποδες του Wawel ενώ τον 9ο μ.Χ., όταν ο Μεθόδιος κήρυττε στην περιοχή, λέγεται 

πως οι κάτοικοι στις όχθες του Βιστούλα ήταν υποτελείς σε έναν μυθικό και πανίσχυρο ηγεμόνα, τον 

θρυλικό Κράκους, στον οποίο αποδίδεται και η ίδρυση της Κρακοβίας. Φαίνεται πως οι κάτοικοι της 

περιοχής ήταν από τους πρώτους σλαβικούς πληθυσμούς που οργανώθηκαν σε μια μορφή 

κράτους, θέτοντας τα θεμέλια της κατοπινής Πολωνίας.  Ήδη το έτος 966 η Κρακοβία αποτελούσε 

σπουδαίο εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως 

μαρτυρούν γραπτές πηγές της εποχής, ενώ η πόλη υπήρξε μάλιστα η πρώτη εστία του Χριστιανισμού 

στην Πολωνία, καθώς τον 11ο αι. είχε ήδη επίσκοπο.  

Το 1038 ο Καζιμίρ Α’ ο Αναστηλωτής διάλεξε την Κρακοβία για έδρα της επικράτειάς του, 

μετατρέποντάς την στην πρώτη πρωτεύουσα της Πολωνίας, στάτους που διατηρήθηκε έως το 1596, 

όταν ο Σεγισμούνδος Γ’ Βάσα μετέφερε την πολωνική πρωτεύουσα στη Βαρσοβία. Από το 1333 έως 

το 1370 ηγεμόνας της Πολωνίας ήταν ο βασιλιάς Καζιμίρ Γ’ ο Μέγας, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της 

χώρας. Η βασιλεία του κατέστησε την Κρακοβία σημαντικό εμπορικό, πολιτικό, πολιτιστικό και 

επιστημονικό κέντρο, με κορύφωση την ίδρυση του πανεπιστημίου της Κρακοβίας το 1364. Τέλος, την 

περίοδο 1386-1572 η εξουσία βρισκόταν στα χέρια του οίκου Ζαγκιελόν, ο πιο σημαντικός οίκος στην 

ιστορία της Πολωνίας. Ο γάμος μάλιστα της κόρης Λουδοβίκου του Μεγάλου με τον Μεγάλο Δούκα 

της Λιθουανίας είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό της Δημοκρατίας των Δύο Εθνών, Πολωνίας και 

Λιθουανίας: ο συνασπισμός αυτών των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής 

κυριαρχούσε σε μια τεράστια έκταση από τη Βαλτική έως τον Καύκασο, με την Κρακοβία να αποτελεί 

το πολιτικό κέντρο αυτής της μεγάλης δύναμης. 

 



 

 
 

  

Βρότσλαβ  

Μία εμπειρία από την «πόλη των νάνων» 

Το Βρότσλαβ είναι απλά ακαταμάχητο! Γοτθικά κτίρια, πολύχρωμα σπίτια, παραμυθένια 

σοκάκια, κομψά αρχοντικά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και μεσαιωνική ατμόσφαιρα, σε κάνουν 

να νιώθεις ότι γύρισες τον χρόνο πίσω. Οι διάσημοι νάνοι, προστάτες της πόλης βρίσκονται 

κυριολεκτικά παντού ως παιχνιδιάρικα αγαλματίδια, καθώς σύμφωνα με τον μύθο έδιωξαν 

τους καλικάντζαρους που ταλαιπωρούσαν τους ντόπιους και έκτοτε δεν έφυγαν ποτέ, αλλά 

έμειναν για να προστατεύουν την πόλη από κάθε κακό.  

Η γέφυρα Μοστ Γκρουνβάλζκι αποτελεί σύμβολο της πόλης και είναι πραγματικά 

εντυπωσιακή. Το «μνημείο ανώνυμου περαστικού» σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους 

δρόμους μας κέντρισε το ενδιαφέρον, όπως και η κεντρική πλατεία Ρίνεκ, όπου τραβήξαμε 

απίστευτες φωτογραφίες! Στο πάρκο Στιζνίτσκι θαυμάσαμε τον εντυπωσιακό ιαπωνικό κήπο 

και στην Αγία Βασιλική απολαύσαμε μοναδική θέα από το παρατηρητήριο του πύργου της. 

Αυτό που δεν θα ξεχάσω με τίποτα, είναι το εκπληκτικό σιντριβάνι Βρόκλαβ Μουλτιμίντια, ένα 

από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη με το νερό να εκτοξεύεται στα 40 μέτρα! Και εκεί τραβήξαμε 

απίστευτες φωτογραφίες. Δοκιμάσαμε ένα πιάτο ρέγγας, που αποτελεί την ντόπια σπεσιαλιτέ 

και τρομερά πολωνέζικα pierogi (ντόπια χειροποίητα ζυμαρικά). 



 

 
 

 

  
Ο Πικάσο στην Πολωνία  

Λίγοι γνωρίζουν ότι το 1948 ο Πάμπλο Πικάσο είχε πάει ένα ταξίδι διάρκειας 2 εβδομάδων στην Πολωνία. 

Η πρόσκληση του έγινε από την πολωνική κυβέρνηση για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο της 

Διανόησης στο πανέμορφο Βρότσλαβ. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να έρθουν σε επαφή διάσημες 

μορφές των γραμμάτων και των τεχνών και να πιέσουν προς τον πυρηνικό αφοπλισμό των ΗΠΑ. Στην 

εκδήλωση παραβρέθηκαν 600 διανοούμενοι από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός συγγραφέας 

Άλντους Χάξλεϊ, ο Γάλλος ποιητής Πολ Ελιάρ, ο Γερμανός θεατρικός συγγραφέας Μπέρτολντ Μπρεχτ κ.α.  

Όμως ο Πικάσο φοβόταν τα αεροπλάνα και δίσταζε να δεχθεί την πρόσκληση. Επιπλέον δεν είχε 

διαβατήριο και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα.  

Προκειμένου να τον πείσει η πολωνική κυβέρνηση έστειλε ειδική αποστολή στο εξοχικό του όπου 

βρισκόταν στη Νότια Γαλλία. Μετά από ένα μπάνιο στη θάλασσα πείστηκε: όταν η τότε σύζυγός του 

κάλεσε την παρέα των λουόμενων για το γεύμα, ο Πικάσο απάντησε «Δεν μπορώ να φάω τώρα. 

Βρίσκομαι στην Πολωνία». Λίγες μέρες μετά κατέφθασε αεροπλάνο της πολεμικής πολωνικής 

αεροπορίας για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο Βρότσλαβ – τελικά ταξίδεψε χωρίς διαβατήριο. 

Στο αεροπλάνο διάλεξε θέση δίπλα στο παράθυρο. Πετούσε για πρώτη φορά στη ζωή του και ξεπέρασε 

τον φόβο του επειδή μαγεύτηκε από το θέαμα των τετραγωνισμένων πολωνικών αγρών που έβλεπε από 

ψηλά. Όταν τον ρώτησαν μετά την προσγείωση πώς του είχε φανεί η πτήση εκείνος απάντησε: «Σε αυτή 

την πτήση κατάλαβα τι σημαίνει ο κυβισμός!».  

Μετά τη λήξη του συνεδρίου στο Βρότσλαβ και ενθουσιασμένος καθώς ήταν με την ομορφιά, τους 

ανθρώπους και τη σημασία της παραμυθένιας πόλης, ζήτησε να δει τις δύο πρωτεύουσες την Πολωνίας, 

την Κρακοβία και τη Βαρσοβία. Η Κρακοβία τον άφησε άφωνο με την ομορφιά της αλλά η Βαρσοβία που 

το 1948 ήταν ολοκληρωτικά γκρεμισμένη και ανοικοδομούνταν πυρετωδώς, τον συγκίνησε. Σε μία από τις 

βόλτες του ανάμεσα στα χαλάσματα μπήκε σε ένα σπίτι στην Παλιά Πόλη που αναστηλωνόταν, και 

συγκινημένος από την όμορφη αρχιτεκτονική του, ζωγράφισε σε έναν τοίχο τη Γοργόνα της Βαρσοβίας. 

Μόνο που η γοργόνα αντί για σπαθί κρατούσε ένα σφυρί.  

Σε εκείνη την επίσκεψή του ο Πικάσο είχε φέρει μαζί του και δύο κεραμικά του τα οποία δώρισε στο Εθνικό 

Μουσείο της Βαρσοβίας. Φυσικά αυτά τα κεραμικά αυτά βρίσκονται έκτοτε σε περίοπτη θέση μέσα στο 

μουσείο. Όταν επέστρεψε από το ταξίδι του στην Πολωνία και ρωτήθηκε για τις εντυπώσεις του η 

απάντησή του ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη: «Στην Πολωνία πέρασα τις δύο πιο ευτυχισμένες 

εβδομάδες της ζωής μου!». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Λάρνακα – πτήση 

για Βαρσοβία – Κρακοβία 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βαρ-

σοβία. Με την άφιξή μας στην πολωνική πρωτεύ-

ουσα αναχωρούμε οδικώς για την Κρακοβία, το 

αιώνιο πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της Πο-

λωνίας, που ταυτίζεται με την ιστορία της χώρας.  

Το πρώτο οχυρό στην περιοχή ανεγέρθηκε στον 

λόφο Βάβελ την εποχή του πρώιμου μεσαίωνα, και 

σταδιακά η πόλη απλώθηκε στην κοιλάδα του Βι-

στούλα. Από το 1038 έως το 1569 υπήρξε πρωτεύ-

ουσα της Πολωνίας. Σήμερα η Παλιά Πόλη της Κρα-

κοβίας έχει πλούσια αρχιτεκτονική, ως επί το πλεί-

στον αναγεννησιακή, με ορισμένα δείγματα μπαρόκ 

και γοτθικά. Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα μέγαρα 

της Κρακοβίας έχουν να δείξουν πλούτο χρωμάτων, 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγρα-

φικής, γλυπτών και επιπλώσεων. 

Με την άφιξη μας ξεκινά η πρώτη γνωριμία μας με 

την πόλη, και στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο ξενο-

δοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Κρακοβία (βόλτα στην πόλη) 

Δίπλα στο κέντρο της Παλιάς Πόλης βρίσκεται και το 

αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα της Βάβελ, ιστορικό αξιο-

θέατο που θεωρείται εθνικό ορόσημο για τους Πο-

λωνούς. Τα σημαντικότερα τμήματα του αρχιτεκτονι-

κού αυτού συμπλέγματος είναι το βασιλικό κάστρο 

και ο Καθεδρικός Ναός της Κρακοβίας (η βασιλική 

των αγίων Στανισλάβος και Βάκλαβ). Μερικά από τα 

παλαιότερα πέτρινα κτίρια της Βάβελ, όπως η ροτό-

ντα της Παρθένου Μαρίας, χρονολογούνται από το 

960. Υπάρχουν επίσης και ξύλινες κατασκευές οι ο-

ποίες χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα.  

Φυσικά ολόκληρη η Κρακοβία αποτελεί μνημείο πα-

γκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη αυτή εί-

ναι πόλος έλξης για τους συντηρητές μνημείων που 

φθάνουν από όλο τον κόσμο για την αναπαλαίωση 

και συντήρηση των πολυάριθμων αναγεννησιακού 

και νεοκλασικού ρυθμού οικοδομημάτων της. Η συ-

ντήρηση πραγματοποιείται σε κάθε κτίριο με επιστη-

μονική ακρίβεια και μεγάλες δαπάνες, που αναλαμ-

βάνει το πολωνικό κράτος μαζί με την UNESCO.  

Στη συνέχεια στο στόχαστρο μας ο λόφος Βάβελ και 

η γοτθικού ρυθμού μητρόπολη, όπου γινόταν η 

στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλέων. 

Θα συνεχίσουμε περπατώντας  προς την κεντρική 

Κρακοβία 

Κρακοβία 

Κρακοβία 

Κρακοβία 



 

 
 

 

 

πλατεία Ρίνεκ Γκλόβνι, τη μεγαλύτερη μεσαιωνική 

πλατεία της Ευρώπης, όπου θα δούμε τον πύργο 

του Δημαρχείου, την παλιά υφασματαγορά Σουτσέ-

νιτσε και τα κτίρια των παλιών πανεπιστημίων όπου 

φοίτησε ο Νικόλαος Κοπέρνικος. Σε όλη τη δια-

δρομή θα περάσουμε από πολλά ενδιαφέροντα κτί-

ρια, στοές, γραφικά καφέ και μαγαζάκια. 

Ακολουθούν τα τείχη Μπάρμπικαν και η παλιά ε-

βραϊκή συνοικία Κάζιμιρτζ, που αποτέλεσε το σκη-

νικό για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ται-

νίας «Η λίστα του Σίντλερ». 

Διανυκτέρευση στην Κρακοβία. 

 

3η ημέρα: Κρακοβία – Αλατωρυχείο Βιελίτσκα – 

Κρακοβία (Περιπατητική ξενάγηση) 

Ξυπνάμε μέσα σε μια ιστορική υπέροχη πόλη και 

μετά το πρωινό μας και τις κουβεντούλες μας για το 

τι έχουμε να δούμε σήμερα  αναχωρούμε για το φα-

ντασμαγορικό αλατωρυχείο της Βιελίτσκα που ι-

δρύθηκε τον 13ο αιώνα και αποτελεί το δεύτερο σε 

αρχαιότητα αλατωρυχείο της Ευρώπης! Η εξόρυξη 

του αλατιού άρχισε το 1290 και συνεχιζόταν απρό-

σκοπτα μέχρι το 1996, οπότε και εξαντλήθηκαν τα 

αποθέματα. Το Αλατωρυχείο της Βιελίτσκα εκτείνεται 

σε εννέα υπόγεια επίπεδα και φθάνει σε βάθος τα 

327 μέτρα, με περισσότερες από 2.040 αίθουσες, 

στοές 300 χλμ., που είναι λαξεμένες πάνω σε συ-

μπαγείς όγκους αλατιού, καθώς και υπόγειες λί-

μνες.  Το 1950, μετατράπηκε σε μουσείο.  

Η περιήγηση στους φαντασμαγορικούς χώρους 

του έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες και γίνεται συ-

νοδεία ξεναγού, σε μία διαδρομή περίπου 2 χλμ. 

πεζή. Το σπουδαιότερο αξιοθέατο μέσα στο ορυ-

χείο είναι το μουσείο, που βρίσκεται στον τρίτο ό-

ροφο και σε βάθος 130 μέτρων. Επί σειρά ετών, οι 

αλατωρύχοι έφτιαχναν από αλάτι εντυπωσιακά 

έργα τέχνης, που κοσμούν σήμερα τις αίθουσες. Ι-

διαίτερα εντυπωσιακό και πλούσια διακοσμημένο εί-

ναι το Παρεκκλήσιο της Ευλογημένης Κίνγκα, ένας 

καθεδρικός ναός διαστάσεων 54 μ. επί 17 μ. και με 

ύψος 12 μέτρα.  

Η κατασκευή αυτού του υπόγειου ναού διήρκεσε πε-

ρισσότερο από 30 χρόνια (1896 - 1927) και για την 

ολοκλήρωσή της χρησιμοποιήθηκαν 20.000 τόνοι 

συμπαγούς αλατιού. Όλα τα αντικείμενα μέσα στον 

ναό, από τους πολυελαίους μέχρι τα είδη θρησκευ-

τικής λατρείας, είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου 

από αλάτι.  Επίσης ξεχωρίζει και το έξοχο μπαρόκ 

Παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου, που καθαγιά-

στηκε το 1698.  
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 Οι τοίχοι του είναι διακοσμημένοι με ανάγλυφες πα-

ραστάσεις, ενώ υπάρχουν πολλά αγάλματα φτιαγ-

μένα από αλάτι, από τα οποία ξεχωρίζει η Παναγία 

με το Βρέφος Άγιο Αντώνιο, προστάτη των μεταλ-

λωρύχων. Το πιο αξιόλογο ίσως ανάγλυφο μέσα σε 

ολόκληρο το αλατωρυχείο είναι ο σκαλιστός Μυστι-

κός Δείπνος του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Άλλα αγάλ-

ματα από αλάτι είναι της Αγίας Βαρβάρας, προστά-

τιδας των ανθρακωρύχων, του Νικολάου Κοπέρνι-

κου, του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' και πολλών διαση-

μοτήτων.  

Επιστροφή στην Κρακοβία και περιπατητική ξενά-

γηση με τον αρχηγό μας για να εξερευνήσουμε γω-

νιές της που δεν είδαμε την προηγούμενη ημέρα ή 

σας δείξουμε ομορφιές της που έχουμε ανακαλύψει 

στα πολύχρονα ταξίδια μας στην Πολωνία.  Διανυ-

κτέρευση στην Κρακοβία. 

 

4η ημέρα: Κρακοβία – Άουσβιτς – Βρότσλαβ (βόλτα 

στην πόλη) 

Σήμερα το πρωί, μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο 

θα επισκεφτούμε το κορυφαίο σύγχρονο μνημείο 

βαρβαρότητας και ανθρώπινης φρίκης: τα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, όπου βρήκαν 

τον θάνατο περισσότεροι από 4.000.000 άνθρωποι, 

28 διαφορετικών εθνοτήτων. Οι Πολωνοί αποκα-

λούν το Άουσβιτς «το μεγαλύτερο αόρατο νεκροτα-

φείο στον κόσμο» και δυστυχώς δεν έχουν άδικο. 

Στην επίσκεψή μας θα μπούμε και στις δύο πτέρυγες 

του στρατοπέδου, Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ(ή 

Μπίρκεναου), όπου θα δούμε πολλούς διασωθέ-

ντες χώρους, το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο 

Μπίρκεναου καθώς και θα παρακολουθήσουμε ρε-

αλιστικές περιγραφές της ναζιστικής θηριωδίας. Η ε-

πίσκεψη αυτή είναι μία εμπειρία ζωής και γι’ αυτό εί-

ναι ήδη προγραμματισμένη προτού ξεκινήσουμε για 

το ταξίδι μας για να γίνει σωστά και με την κατάλ-

ληλη ξενάγηση. Επιστροφή στην Κρακοβία και 

βόλτα με τον αρχηγό μας στην πόλη για μια περιπα-

τητική ξενάγηση.  

Κατόπιν συνεχίζουμε για το Βρότσλαβ. Άφιξη, μετα-

φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, και ελεύ-

θερος χρόνος για μια χαλαρή βόλτα στην πόλη.  

Διανυκτέρευση στο Βρότσλαβ.  

 

5η ημέρα: Βρότσλαβ – Σβίτνιτσα – Οσόβκα (Υπόγειο 

Αρχηγείο Χίτλερ) – Κάστρο Ξιαζ – Βρότσλαβ  

Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική μεσαιωνική 

πόλη Σβίντνιτσα, στην περιοχή της πρώην Σιλεσίας. 

Η πόλη αυτή φημίζεται για την πανέμορφη αρχιτε-
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κτονική της αλλά κυρίως για τους δύο ξύλινους να-

ούς της που κατασκευάστηκαν τον μεσαίωνα και α-

ποτελούν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-

νομιάς της UNESCO. Μετά τη Σβίντνιτσα θα συνεχί-

σουμε την οδική διαδρομή μας με προορισμό την 

πανέμορφη Κρακοβία.  

Επόμενη στάση μας θα είναι το μεγαλοπρεπές κά-

στρο Ξιάζ, ένα από τα μεγαλύτερα στην Πολωνία. 

Είναι κτισμένο πάνω σε έναν ψηλό και απότομο 

βράχο με θέα στον ποταμό Πελτσνίκα, περιβάλλεται 

από πυκνό δάσος και χαρακτηρίζεται ως το «μαρ-

γαριτάρι της Σιλεσίας». Χτίστηκε τον 13ο αιώνα σε 

ρυθμό μπαρόκ, γοτθικό και ροκοκό ως βασιλική κα-

τοικία. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το κάστρο κατε-

λήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα τα οποία α-

νέλαβαν την ανακαίνισή του με σκοπό να το μετα-

τρέψουν σε κατοικία του Χίτλερ. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της γερμανικής κατοχής οι εργασίες διεξάγονταν σε 

απάνθρωπες συνθήκες από αιχμαλώτους στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά το τέλος του πο-

λέμου το κάστρο Ξιάζ κατελήφθη από τον Κόκκινο 

Στρατό.  

Επί Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας μετατράπηκε 

σε πολιτιστικό κέντρο και αυτή τη χρήση διατηρεί μέ-

χρι σήμερα. Στις υπόγειες στοές του όμως στεγάζε-

ται η Πολωνική Ακαδημία των Επιστημών και πραγ-

ματοποιεί μετρήσεις για τη βαρύτητα της Γης. 

Επόμενος σταθμός μας είναι η Οσόβκα, μια υπό-

γεια ναζιστική κατασκευή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου που προοριζόταν για αρχηγείο και μυστικό κα-

ταφύγιο του Χίτλερ και είχε την κωδική ονομασία Το 

Λημέρι του Λύκου.  

Τα υπολείμματα του καταφυγίου βρίσκονται κοντά 

στο χωριό Γκέρλιτς, στην πρώην γερμανική επαρχία 

της ανατολικής Πρωσίας, η οποία, μετά το 1945, α-

ποτελεί τμήμα της Πολωνίας. Το καταφύγιο αποτε-

λείτο από ένα σύμπλεγμα οχυρών, αποθηκών και ε-

νισχυμένων κτιρίων σε πυκνή δασώδη περιοχή, και 

ήταν προστατευμένο με σειρές αγκαθωτού σύρμα-

τος, αμυντικές θέσεις και ναρκοπέδια, ενώ ένα κο-

ντινό αεροδρόμιο εξυπηρετούσε τον Χίτλερ στις με-

τακινήσεις του. Επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την 

εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση, τη λε-

γόμενη «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» στις 22 Ιουνίου 

του 1941 και εγκαταλείφθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 

1945, όταν τα στρατεύματα της Σοβιετικής Πρώτης 

Γραμμής έφτασαν σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέ-

τρων. Ο Χίτλερ μπήκε για πρώτη φορά στο καταφύ-

γιο τη νύχτα της 21ης Ιουνίου του 1941, και αναχώ-

ρησε για τελευταία φορά στις 20 Νοεμβρίου του 

1944. Διέμεινε εκεί συνολικά πάνω από 800 ημέρες 
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 κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. 

Στο οχυρό αυτό, ο Συνταγματάρχης Κλάους φον Στά-

ουφενμπεργκ είχε κάνει απόπειρα να σκοτώσει τον 

Χίτλερ με βόμβα στις 20 Ιουλίου 1944, αλλά απέτυχε. 

Στο τέλος το καταφύγιο ανατινάχτηκε από τον γερμα-

νικό στρατό όταν αυτός υποχωρούσε υπό την πίεση 

των Σοβιετικών και έπαθε σοβαρές ζημιές. Από το 

1945 ως το 1956 τα ναρκοπέδια εκκαθαρίστηκαν από 

τον πολωνικό στρατό, και έτσι σήμερα στο συγκρό-

τημα αυτό στεγάζεται μουσείο, που δέχεται επισκέπτες 

καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας 

στο Βρότσλαβ. Διανυκτέρευση.  

 

6η ημέρα Βρότσλαβ (Ξενάγηση) – Πόζναν 

Το Βρότσλαβ είναι η ιστορική πρωτεύουσα της Σιλε-

σίας και πέρασε στην κατοχή της Πολωνίας το 1945 

στον καταμερισμό εδαφών μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Πρόκειται για μία πανέμορφη αρχιτεκτονικά 

πόλη, χτισμένη σε μικρά και μεγαλύτερα νησιά πάνω 

στον ποταμό Όντερ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 

μνημείο της UNESCO και στεγάζει ένα σπουδαίο πα-

νεπιστήμιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 9 απόφοιτοι 

του Πανεπιστημίου του Βρότσλαβ από διάφορους το-

μείς είναι κάτοχοι του Βραβείου Νομπέλ!  

Ξεκινάμε λοιπόν τη  βόλτα μας στην πόλη και θα πάμε 

στην κεντρική πλατεία Ρίνεκμε τα πολύχρωμα κτίρια, 

τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο και το πανεπιστήμιο. 

Θα πάμε στο νησί Πιάσεκστον ποταμό Όντερ αλλά 

και στο υπέροχο νησί του καθεδρικού ναού Όστροβ 

Τούμσκι. Σε αυτόν τον ναό θα δούμε και ένα… βλήμα 

όλμου, σε ένδειξη μνήμης, από τον Β’ Π. Π.  

Αν ο χρόνος το επιτρέπει, προτείνουμε μια βαρκάδα 

στον ποταμό Όντερ, επίσκεψη στον ξεχωριστό ζωο-

λογικό κήπο της πόλης ή στο παρακείμενο Μέγαρο 

της Εκατονταετηρίδας. Το τελευταίο ανεγέρθηκε το 

1913 και είναι ένα από τα πρώτα κτίσματα της εξπρε-

σιονιστικής αρχιτεκτονικής από μπετόν στην Πολωνία 

το οποίο σήμερα αποτελεί μνημείο της UNESCO. Εκεί 

δίπλα βρίσκεται και το διάσημο Σιντριβάνι 

Multimediaπου εκτοξεύει νερό μετά μουσικής Σοπέν 

τους θερινούς μήνες.   

Αφού ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας στην 

πόλη, αφήνουμε το Βρότσλαβ και αναχωρούμε 

οδικώς για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, το 

Πόζναν, από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας 

και για ένα μικρό διάστημα ακόμα και πρωτεύουσα 

του πολωνικού κράτους! 

Άφιξη στο Πόζναν, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
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7η ημέρα: Πόζναν – Τορούν – κάστρο Μάλμπορκ - 

Γκντάνσκ 

Πρωινή ξενάγηση στο Πόζναν, για να γνωρίσουμε τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Η παλιά πόλη 

του Πόζναν είναι ένα όνειρο, με τα χρωματιστά της 

σπίτια, τα Poznan Kamieniczki και τους πλανόδιους 

μουσικούς, εκπέμποντας γαλήνη και παράλληλα μια 

ενεργητικότητα που δεν σε αφήνει ασυγκίνητο. Πέρα 

από αυτό, το Πόζναν αγαπά και το φαγητό: το ξέρατε 

ότι στην πόλη υπάρχει και… «Μουσείο Κρουασάν»; 

Μετά τη βόλτα μας στο γραφικό Πόζναν, 

συνεχίζουμε για την παραμυθένια πόλη Τόρουν, τη 

γενέτειρα του μεγαλύτερου αστρονόμου όλων των 

εποχών, του Νικόλαου Κοπέρνικου.  Το Τόρουν είναι 

μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Πολωνίας. Το 

2007 η Παλιά Πόλη προστέθηκε στον κατάλογο των 

Επτά Θαυμάτων της Πολωνίας. Επίσης το περιοδικό 

National Geographic κατέταξε την παλιά αγορά της 

πόλης και το γοτθικό δημαρχείο ως ένα από τα «30 

πιο όμορφα μέρη στον κόσμο».  

Το Τόρουν έχει πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία και 

φημίζεται για το ότι διατηρεί σχεδόν ακέραια τη 

μεσαιωνική διάταξη της πόλης και πολλά γοτθικά 

κτίρια, όλα χτισμένα από τούβλο. Μερικά μόνο από 

τα πιο ενδιαφέροντα μνημεία είναι ο Καθεδρικός του 

Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και του Αγίου Ιωάννη 

του Ευαγγελιστή, η εκκλησία της Αγίας Μαρίας, μια 

πρώην φραγκισκανική τρίκλιτη αίθουσα που χτίστηκε 

τον 14ο αιώνα και η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, μια 

βασιλική του 14ου αιώνα, με μνημειώδεις 

τοιχογραφίες και γοτθικούς πάγκους. Το Παλιό 

Δημαρχείο, που άρχισε να χτίζεται το 1274 και 

επεκτάθηκε στο τέλος του 16ου αιώνα. Η οχύρωση 

της πόλης η οποία άρχισε τον 13ο αιώνα. Ένα 

γοτθικό σπίτι του 15ου αιώνα (σήμερα μουσείο), 

όπου εικάζεται ότι γεννήθηκε ο Κοπέρνικος. Τα 

ερείπια του Κάστρου των Τευτόνων Ιπποτών του 13ου 

αιώνα και πολλά άλλα.  

Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για το Κάστρο του 

Μάλμπορκ που θεωρείται το μεγαλύτερο του 

κόσμου! Κατασκευάστηκε από το Τάγμα των 

Τευτόνων Ιπποτών και αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μεσαιωνικού οχυρού − όταν 

ολοκληρώθηκε το 1406 ήταν ήδη το μεγαλύτερο 

πλίνθινο κάστρο στο κόσμο. Φυσικά έχει 

χαρακτηριστεί ως μνημείο της UNESCO και είναι ένα 

από τα δύο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς στη 

περιοχή τα οποία σχετίζονται με τους Τεύτονες 

Ιππότες, με το άλλο να είναι η μεσαιωνική πόλη του 

Τόρουν, που επισκεφθήκαμε ήδη. 
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Μετά την ξενάγησή μας στο εντυπωσιακό και 

δαιδαλώδες Κάστρο του Μάλμπορκ θα 

αναχωρήσουμε για την ιστορική πόλη του Γκντανσκ. 

Το Γκντανσκ πέρα από υψίστης σημασίας λιμάνι, 

όπως είπαμε στην αρχή, είναι και η πόλη που 

σημάδεψε την ιστορία ολόκληρου του κόσμου τον 

20ο αιώνα! Είναι η πόλη από την οποία 

πυροδοτήθηκε η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

το 1939, όταν την κατέλαβαν τα ναζιστικά 

στρατεύματα. Άφιξη στο Γκντανσκ, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: Γκντάνσκ – Σοπότ – Γκντάνσκ 

Σήμερα η ημέρα θα αρχίσει με μία πολύ 

ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο Γκντανσκ το 

«Μαργαριτάρι της Βαλτικής» όπως αποκαλείται λόγω 

του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου του. Θα 

επισκεφθούμε την πανέμορφη παλιά πόλη με τα 

στενά δρομάκια και τις γραφικές εκκλησίες. Θα δούμε 

μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του 

14ου αιώνα, το βασιλικό παρεκκλήσι, τη βασιλική οδό 

με τα σπίτια των ευγενών, το μέγαρο της 

αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου, το παλιό 

Δημαρχείο και τις πύλες της παλιάς πόλης που 

βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Βοτλάβα.  

Η παλιά πόλη κερδίζει αμέσως τον επισκέπτη. 

Χτισμένη στις όχθες ενός καναλιού, μοιάζει σαν να 

μην έχει αλλάξει τετρακόσια χρόνια τώρα. 

Πολυώροφα σπίτια βαμμένα σε παλ χρώματα, 

κολλημένα το ένα με το άλλο και διακοσμημένα με 

περίτεχνα ψηφιδωτά και γλυπτά − προσέξτε τις 

υδρορροές τους που καταλήγουν σε κεφάλια 

δράκων! Πλακόστρωτα δρομάκια, ιδανικά για 

περιπάτους. Πλατείες γεμάτες λουλούδια και κομψά 

αγάλματα − ανάμεσά τους και του Ποσειδώνα, που 

θεωρείται το σύμβολο της πόλης. Ο περίπατός μας 

στην οδό Ντλούγκα, έναν από τους κεντρικούς 

δρόμους της παλιάς πόλης, θα είναι μια αξέχαστη 

εμπειρία: χρωματιστά σπίτια που μοιάζουν με 

θεατρικό σκηνικό και μπροστά τους ένα ποτάμι 

ανθρώπων που πηγαινοέρχεται και ακούει μουσική 

(σε κάθε γωνιά κι ένας οργανοπαίκτης), χαζεύει 

πλανόδιους μίμους και μάγους, μασουλάει 

γευστικότατα πολωνέζικα παγωτά ή τεράστιες 

βάφλες με σαντιγί και φρούτα του δάσους.   

Μετά το πέρας της ξενάγησής μας θα 

αναχωρήσουμε για το Σοπότ, ένα από τα 

μεγαλύτερα καλοκαιρινά θέρετρα της χώρας στη 

Βαλτική. To Σοπότ είναι μια υπέροχη λουτρόπολη, η 

οποία ήδη από τον 19ο αιώνα προσήλκυε όλη την 

Γκντανσκ 

Γκντανσκ 

Κάστρο Μάλμπορκ 

Κάστρο Μάλμπορκ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αριστοκρατία της Πολωνίας. Εμείς στη βόλτα μας 

σήμερα εκεί θα δούμε μεταξύ άλλων την 

εντυπωσιακή αποβάθρα που ξεπερνάει σε μήκος τα 

500 μέτρα και είναι η μεγαλύτερη ξύλινη της 

Ευρώπης.  

Επιστροφή στο Γκντάνσκ. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Γκντάνσκ – κανάλι Έλμπλαγκ (κρουαζιέρα 

στο ποτάμι) – Ζελάσοβα Βόλα – Βαρσοβία 

Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για μία ακόμη 

μοναδική εμπειρία, αυτή τη φορά, στην υπέροχη 

φύση της Πολωνίας. Πρώτη στάση μας για σήμερα 

είναι η πόλη Έλμπλαγκ. Η Έλμπλαγκ είναι η 

αρχαιότερη πόλη της βόρειας Πολωνίας και ιδρύθηκε 

τον 13ο αιώνα ως κέντρο και φρούριο του Τάγματος 

των Τευτόνων Ιπποτών. Πέρα από την εκπληκτική 

αρχιτεκτονική και ιστορία της, η πόλη έχει και πολύ 

ενδιαφέρουσα γεωγραφική τοποθέτηση. Βρίσκεται 

στις όχθες του ομώνυμου ποταμού ο οποίος 

καταλήγει στη λιμνοθάλασσα του Βιστούλα και 

σχηματίζει τη λίμνη Ντρούζνο. 

Εμείς λοιπόν σήμερα, αφού δούμε την πανέμορφη 

Έλμπλαγκ, θα επιβιβαστούμε για μία απίθανη 

κρουαζιέρα στο ποτάμι και στις λίμνες που θα μας 

μείνει αξέχαστη! Κι αν απορείτε γιατί… ιδού η 

απάντηση: η κρουαζιέρα γίνεται με ειδικά πλοιάρια 

που κατά τόπους μετατρέπονται σε… τραίνα (!) τα 

οποία κυλούν πάνω σε ράγες… Έτσι θα 

μεταφερόμαστε από λίμνη σε λίμνη, όποτε υπάρχει 

υψομετρική διαφορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

φαντασμαγορικής  κρουαζιέρας θα απολαύσουμε 

όλο το μεγαλείο της καταπράσινης πολωνικής 

φύσης με τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά! 

Συνεχίζουμε για το όμορφο χωριό Ζελάσοβα Βόλα, τη 

γενέτειρα του Νο1 εθνικού σταρ καλλιτέχνη της 

Πολωνίας, του Φρεντερίκ Σοπέν (1810 - 1849). Ο 

γνωστός σε όλους μας πολωνός συνθέτης, είναι 

ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του 

ρομαντισμού στη μουσική και από τους 

μεγαλύτερους πιανίστες του 19ου αιώνα. Το χωριό 

Ζελάσοβα Βόλα αναφέρεται για πρώτη φορά τον 16ο 

αιώνα ως ιδιόκτητο φέουδο μαζί με μεγάλη έκταση 

γης. Τότε στον οικισμό υπήρχαν 8 σπίτια.  

Στην πορεία των αιώνων το φέουδο άλλαξε χέρια και 

τελικά στο γύρισμα του 18ου προς τον 19ο το 

αγόρασε η οικογένεια Σκάρμπεκ που ήταν παλιοί 

ευγενείς Πολωνοί, με ρίζες από τον 11ο αιώνα. Ο 

πατέρας του Σοπέν, Μικολάι Σοπέν, ήταν ο 

καθηγητής των παιδιών των Σκάρμπεκ, και 

κατοικούσε σε μία έπαυλη παραχωρημένη από την 
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αριστοκρατική οικογένεια, κοντά στο υποστατικό. 

Εκεί γεννήθηκε το 1810 ο Φρεντερίκ Σοπέν. Το πατρικό 

του περιβάλλεται από ένα εθνικό πάρκο 68 

στρεμμάτων. Εμείς σήμερα σε αυτή την πρώτη 

στάση μας θα επισκεφτούμε την έπαυλη, που 

λειτουργεί ως μουσείο. Όπως βλέπετε το ταξίδι μας 

στην Πολωνία συνεχίζεται  με τον πιο συναρπαστικό 

και… μουσικό τρόπο!  

Η διαδρομή μας σήμερα καταλήγει στην Βαρσοβία. 

Άφιξη στην πολωνική πρωτεύουσα, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

10η ημέρα: Βαρσοβία (1η Ξενάγηση) 

Σήμερα στην ξενάγησή μας στη Βαρσοβία θα ξεκινή-

σουμε από την περίφημη Βασιλική Οδό που συνδέει 

το Παλάτι Βιλάνοφ του 17ου αιώνα με το κάστρο της 

Παλιάς Πόλης. Το τελευταίο της κομμάτι της 

Βασιλικής Οδού είναι πεζοδρομημένο και 

απολαυστικότατο: Περνά από σπουδαία κτήρια της 

πόλης, ναούς, hightech παγκάκια που… παίζουν 

Σοπέν, υπαίθριες εκθέσεις τέχνης, καφέ με θέα στις 

όχθες του Βιστούλα και καταλήγει στην πλατεία του 

Κάστρου, όπου αρχίζει η Παλιά Πόλη.  

Στην ξενάγησή μας λοιπόν θα θαυμάσουμε τα υπέ-

ροχα κτήρια των πανεπιστημίων της πόλης, το προ-

εδρικό μέγαρο, τους επιβλητικούς ναούς-αμαλγά-

ματα αρχιτεκτονικών ρυθμών όπως η Αγία Άννα και 

ο Τίμιος Σταυρός στον οποίο φυλάσσεται η…καρδιά 

του Σοπέν. Φτάνοντας στη διάσημη πλατεία Ζάμκοβι 

με την κολώνα του Σιγισμούνδου θα απολαύσουμε 

τη θέα της πόλης, του παλατιού, του ποταμού Βι-

στούλα, του εντυπωσιακού σταδίου της Βαρσοβίας.  

Διασχίζοντας τον καθεδρικό ναό θα φτάσουμε στην 

Πλατεία Αγοράς και θα μάθουμε τον μύθο της πόλης 

και τον λόγο για τον οποίο η γοργόνα έγινε το έμ-

βλημα της Βαρσοβίας. Βγαίνοντας από την παλιά 

πόλη θα δούμε τα ημικυκλικά τείχη Μπάρμπακαν και 

θα μπούμε στη νέα πόλη. Εκεί βρούμε το σπίτι της νο-

μπελίστριας φυσικο-χημικού Μαρί Κιουρί, το δικα-

στικό μέγαρο με το εντυπωσιακό μνημείο της αιματο-

βαμμένης εξέγερσης της Βαρσοβίας, το παλάτι Κρα-

σίσνκι με τους πολύχρωμους Πήγασους αλλά και τα 

απομεινάρια του τείχους του γκέτο.  

Μετά την Παλιά Πόλη θα συνεχίσουμε με προορισμό 

το Πάρκο Λαζιένσκι όπου βρίσκεται το ομώνυμο 

μπαρόκ παλάτι. Το ανάκτορο Λαζιένσκι χτίστηκε κατά 

παραγγελία του πρίγκιπα Λουμπορμίνσκι, πάνω σε 

νησάκι, ανάμεσα σε λίμνες, στα πρότυπα της 

λουτρόπολης Μπαθ στη Βρετανία. Τον 18ο αιώνα 

όμως μετατράπηκε σε θερινή βασιλική κατοικία. Κατά 
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τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα 

γερμανικά στρατεύματα άνοιξαν τρύπες στους 

τοίχους και στις κολώνες στήριξης με σκοπό την 

πλήρη κατεδάφιση του οικοδομήματος. Ωστόσο δεν 

πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το καταστροφικό 

σχέδιό τους και μεταπολεμικά το ανάκτορο 

αναστηλώθηκε και επισκευάστηκε. Το παλάτι αυτό, 

επειδή είναι χτισμένο πάνω στη λίμνη ονομάζεται και 

Παλάτι στο Νερό. Το κτίσμα περιβάλλεται από 

ειδυλλιακούς κήπους με παγώνια, μνημεία δίπλα σε 

λίμνες με κύκνους, ένα μπαρόκ μουσείο-κόσμημα 

του 19ου αιώνα, βασιλικά περίπτερα κ.α.  

Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο. Προαιρετικά 

σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο 

Πολίν, το Μουσείο της Εξέγερσης, το Μουσείο του 

Κοπέρνικου. Διανυκτέρευση στη Βαρσοβία. 

 

11η ημέρα: Βαρσοβία (2η Ξενάγηση) – πτήση 

επιστροφής 

Πρωινό και συνεχίζουμε την εξερεύνηση της 

Βαρσοβίας (check-out στις 11:00). Μερικά ακόμη 

αξιοθέατα που θα δούμε στη σημερινή ξενάγησή 

μας είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο 

Σαξονικός Κήπος του 17ου αιώνα που δια-

μορφώθηκε κατά το πρότυπο των Βερσαλλιών και εί-

ναι από τους πρώτους δημόσιους κήπους στον κό-

σμο, το Εθνικό Θέατρο του 18ου αιώνα, το Μνημείο 

Εξέγερσης του Γκέτο, που δεσπόζει μπροστά από το 

Εβραϊκό Μουσείο, αλλά και το σταλινικό μεγαλειώδες 

Παλάτι Τεχνών και Επιστημών, που παραπέμπει στις 

7 αδελφές της Μόσχας. Συγκεκριμένα ο Ιωσήφ Στά-

λιν, ο οποίος αποφάσισε προσωπικά την ανέγερσή 

του, το κατέγραψε ως της 8η αδελφή. Το εν λόγω πα-

λάτι συνδυάζει τη σοβιετική με την μπαρόκ αρχιτεκτο-

νική της Πολωνίας και στεγάζει πανεπιστήμιο, 4 θέα-

τρα και πολλά μουσεία.   

Κατόπιν μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της πόλη 

για την πτήση επιστροφής μας.  

 

 

 

  Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 
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** 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. 

Νιώστε 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 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** 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 29.07, 12.08, 26.08, 16.09   

€ 1.099 € 1.189 
 Παρέχεται έκπτωση -40€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.604 
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 530 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

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

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

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

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

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

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

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

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

“Stopover Athens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

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. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

Περιλαμβάνονται 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση. 

➢ Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* sup., στη Βαρσοβία 5*. 

➢ Είσοδοι στο Αλατωρυχείο Βιελίτσκα, στο Κάστρο 

Μάλμπορκ και στο Άουσβιτς (προαγορασμένη 

είσοδος για να έχουμε σωστή ξενάγηση), καθώς και 

οι ξεναγήσεις με ειδικούς ξεναγούς. 

➢ Πρωινό καθημερινά. 

➢ Κρουαζιέρα με πλοιάριο που μετατρέπεται σε τραίνο, 

στις λίμνες και τα ποτάμια της Πολωνίας.  

➢ Όλες οι μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές σύμφωνα 

με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

➢ Έλληνας αρχηγός. 

➢ Διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί (επιπλέον του Έλληνα 

αρχηγού) όπου κρίνουμε σκόπιμο ότι χρειάζεται. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων 

καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην τελική 

τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συμβαίνει 

συνήθως. 

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, αξιοθέατα κ.λπ., εκτός από το 

Άουσβιτς και τα αλατωρυχεία, που είναι εντός της τιμής. 

➢ Έξοδα προσωπικής φύσεως, ποτά αναψυκτικά κ.λπ. 

 

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.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: 345 € 

➢ Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα κ.λπ., εκτός από το 

Άουσβιτς και τα αλατωρυχεία, που είναι εντός της τιμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

• Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχ.  

• 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. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα 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 site μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή 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 300€.  

 

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 Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

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, 

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 (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 (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! 

 

 

 

 

 

 

 


