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Η διαφορετικότητα του Versus 

Η Σκωτία λόγω του μεγάλου κόστους διαμονής ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, υπήρξε μια 

”αδικημένη” περιοχή μια και στα προγράμματά της αφιερωνόταν λίγος χρόνος κι 

αντιμετωπιζόταν σαν μικρή προσθήκη σε εκδρομές του τύπου "Αγγλία–Σκωτία", με ένα 

πούλμαν να "τρέχει" από το Λονδίνο μέχρι τον βορρά και πάλι πίσω μέσα σε 8 Ημέρες! Στο 

Versus, εδώ και χρόνια της δίνουμε την αξία που της αξίζει. Επιπλέον, μετά την περσυνή 

επιτυχία, προσθέτουμε και φέτος ένα νησί στις εσωτερικές Εβρίδες, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

Στο επίκεντρο του προγράμματος λοιπόν κρυμμένες ομορφιές της Σκωτίας που ανακαλύψαμε 

και σας προσφέρουμε. Πάντα στο επίκεντρο η Σκωτσέζικη ύπαιθρος, τα περίφημα Χάιλαντς 

και Λόουλαντς, με τα κάστρα και τις θρυλικές της λίμνες! Σε αυτό το πρόγραμμα αφιερώνουμε 

μία διανυκτέρευση και στο Μάντσεστερ για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δυναμικές 

μητροπόλεις της Αγγλίας αλλά και την περίφημη Lake District, την περιοχή των Λιμνών! 
Η διαμονή σε μια από της ομορφότερες πόλεις στον κόσμο, το Εδιμβούργο και μάλιστα στο 

κέντρο του για ατελείωτες βόλτες, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο για το καλοκαίρι, είναι από μόνη της ένα 

αδιαπραγμάτευτο πλεονέκτημα. Ένα πρόγραμμα λοιπόν όλο αφιερωμένο στη Σκωτία. 

Ειδικότερα: 

 Επίσκεψη στο ανατολικό κομμάτι της Σκωτίας, με το υπέροχο Σαιντ Άντριους, ένα τμήμα της 

χώρας που συνήθως παραλείπεται από τα προγράμματα της Σκωτίας ή προσφέρεται ως 

προαιρετικό. Στο Versus η εκδρομή στο Σαιντ Άντριους περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.  

 Μόνο στο Versus πτήση για Εδιμβούργο. Ιδανικές πτήσεις με KLM που λόγω της 

γεωγραφικής θέσης του Άμστερνταμ και της Σκωτίας πραγματοποιούν την απόλυτη ευθεία από 

Αθήνα που φτάνει στην Σκωτία νωρίς και όχι αργά το βράδυ για να έχετε όλο το χρόνο 

κερδισμένο στο ταξίδι. 

 Με διαμονή 3 διαν/σεων στο Εδιμβούργο και όχι περιορισμός αυτών για μείωση κόστους 

 Με το Κάστρο του Εδιμβούργου και πολλές ακόμα επισκέψεις στην «Αθήνα του Βορρά». 

 Με κεντρικό ξενοδοχείο 4* στο Εδιμβούργο, το Mercure Haymarket 4* (με πρωινό). 

 Με 2 εξαιρετικές και σπάνιες διαν/σεις στο Φορτ Ουίλιαμ, ιδανικό για τις εξορμήσεις μας 

στα δυτικά Χάιλαντς και το Νησί Σκάι.  Με τον τρόπο αυτό απολαμβάνουμε χωρίς ταλαιπωρία 

τη δυτική Σκωτία, και όχι με τεράστιες ημερήσιες εκδρομές από απομακρυσμένες πόλεις των 

Χάιλαντς. Οι δύο αυτές διαν/σεις είναι «κλειδιά» για τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος. 

 Μένουμε συνολικά για τρεις (3) νύχτες στην περιοχή των Χάιλαντς (2 διαν/σεις Φορτ Γουίλιαμ 

και 1 Ινβερνές), και όχι λιγότερες για μείωση του κόστους. Κάνουμε αυτή την επιλογή, παρότι το 

πούλμαν στη Σκωτία είναι ιδιαίτερα ακριβό, όμως δε θέλουμε να χάσουμε τη μαγεία της Σκωτίας, 

που είναι τα Χάιλαντς. 

 Με μία (1) διανυκτέρευση στο Μάντσεστερ σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*. 

 Με πρωινό καθημερινά και δύο δείπνα. 

 Ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Σκάι (Isle of Skye) στο σύμπλεγμα των Εσωτερικών Εβρίδων, 

στην δυτική ακτογραμμή, με τα σκωτσέζικα φιόρδ, τις λίμνες και τα εκπληκτικά τοπία (το κόστος 

του πλοιαρίου περιλαμβάνεται). 

 Βλέπουμε το κάστρο Αϊλίν Ντόναν κοντά στο Φορτ Γουίλιαμ. 

 Επίσκεψη στη φημισμένη περιφέρεια των Λιμνών της Αγγλίας, τη Lake District. 

 Έμπειρος και καταρτισμένος αρχηγός.  

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τρεις σπάνιες διανυκτερεύσεις στο Εδιμβούργο 

Εξασφαλίζουμε 3 διανυκτερεύσεις στο καταπληκτικό Εδιμβούργο, σε κεντρικό 

ξενοδοχείο, για να το απολαύσουμε όπως του αξίζει. Σπανίως θα βρείτε τέτοια 

προσφορά σε ταξιδιωτικά προγράμματα, αφενός μεν λόγω κόστους και αφετέρου, 

επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες οι διανυκτερεύσεις, ειδικά τους θερινούς μήνες που 

όλη η πόλη ζει στον ρυθμό του σπουδαίου διεθνούς Θεατρικού Φεστιβάλ του 

Εδιμβούργου. 

Χάρη λοιπόν, σε αυτές τις 3 μοναδικές διανυκτερεύσεις, θα ξεναγηθούμε στη 

μεσαιωνική Παλιά Πόλη, στην εκπληκτική Νέα Πόλη του 18ου αιώνα με τη γεωργιανή 

αρχιτεκτονική αλλά και στο μαγευτικό κάστρο του Εδιμβούργου. Θα έχουμε και 

ελεύθερο χρόνο για βόλτες για να ζήσουμε τη μοναδική ατμόσφαιρά του. 

 



 

 
  

Σκωτία 

Ένας πλήρης γύρος της Σκωτίας από το 

νοτιότερο στο βορειότερο άκρο της και ξανά 

στον νότο, που θα μας δείξει κρυμμένες 

ομορφιές της, λίμνες και φιορδ. 

Επίσκεψη στο Νησί Σκάι (Isle of Skye), το πιο 

σημαντικό από τα νησιά της Σκωτίας και του 

νησιωτικού συμπλέγματος των Εβρίδων. 

Χωρίς προαιρετικές εκδρομές: στο 

πρόγραμμά μας όλες οι εξορμήσεις 

περιλαμβάνονται στην τιμή! 

Η Σκωτία αποτελεί το βόρειο τμήμα της Μεγάλης 

Βρετανίας. Πρωτεύουσά της είναι το Εδιμβούργο 

(μία από τις 5 ωραιότερες πόλεις του κόσμου), 

αλλά μεγαλύτερη πόλη της είναι η Γλασκώβη, που 

στην ευρύτερη αστική της περιοχή συγκεντρώνει 

τον μισό σχεδόν πληθυσμό της χώρας. 

 

Η Σκωτία χωρίζεται σε δύο περιοχές: στις ορεινές 

περιοχές (Highlands) και στις πεδινές περιοχές 

(Lowlands). Αντίστοιχα οι κάτοικοί της, που είναι 

κυρίως κέλτικης προέλευσης, χωρίζονται σε 

ορεινούς (Χάιλαντερς/Highlanders) και πεδινούς 

(Λόουλαντερς /Lowlanders).  

 

Οι Χάιλαντερς ζουν στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια 

της χώρας και θεωρούν τους εαυτούς τους, τους 

πιο γνήσιους Σκωτσέζους. Τα Highlands είναι μια 

περιοχή υπέροχη, συχνά ομιχλώδης και 

μυστηριακή.  

 

Γεμάτη πύργους, lochs (λίμνες) και glens 

(κοιλάδες), που ξεπροβάλλουν πίσω από 

γρανιτένιους βράχους, αλλά κι απόκοσμα 

εξωπραγματικά τοπία, προσφέρουν μια μοναδική 

εμπειρία στον επισκέπτη. 

 

Η ομορφιά του τοπίου συναγωνίζεται τη φιλόξενη 

διάθεση των ντόπιων. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκωτία… elementary Mr. Watson! 

 

Ελάτε να σας ταξιδέψουμε σε έναν από τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο, τόσο για τα 

φυσικά τοπία της (βουνά, πεδιάδες ακτές), όσο και για τον πολιτισμό της. Η Σκωτία υπήρξε κέντρο 

του Διαφωτισμού και των Γραμμάτων και αυτό αντικατοπτρίζεται στην αρχιτεκτονική αλλά και στη 

γενικότερη κουλτούρα των πόλεών της.  

Λίγη γεωγραφία: Η Σκωτία αποτελεί το βόρειο τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Στα νότια συνορεύει με 

την Αγγλία, οι δυτικές ακτές της βρέχονται από τον Ατλαντικό και οι ανατολικές από τη Βόρεια 

Θάλασσα. Χωρίζεται κυρίως σε δύο περιοχές, στις ορεινές (Χάιλαντς), και στις πεδινές (Λόουλαντς). 

Οι Χάιλαντερς θεωρούν τους εαυτούς τους πιο γνήσιους Σκωτσέζους από τους Λόουλαντερς. Αυτά 

συμβαίνουν παντού τελικά! 

Το ταξίδι μας εκεί περιλαμβάνει όλη την περιπέτεια που κρύβει αυτή η χώρα. Κατ’ αρχάς 

επισκεπτόμαστε και διαμένουμε στο λαμπρό Εδιμβούργο. Πρωτεύουσα της Σκωτίας από το 1437 και 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της μετά τη Γλασκώβη. Εκεί θα δούμε την Παλαιά Πόλη έχει διατηρήσει τη 

μεσαιωνική αρχιτεκτονική και πολλά κτίρια από την εποχή της Μεταρρύθμισης. Αλλά και τη Νέα Πόλη 

που δημιουργήθηκε το 18ο αιώνα με αυστηρό σχεδιασμό και γεωργιανή αρχιτεκτονική, στο 

ορθολογιστικό πνεύμα του Διαφωτισμού. Εκεί «γεννήθηκαν» ο Σέρλοκ Χολμς, ο Δρ Τζέκυλ, ο κύριος 

Χάιντ, αλλά και οι σπουδαίοι φιλόσοφοι Ντέιβιντ Χιουμ και Ανταμ Σμιθ.  

Εν συνεχεία διανυκτερεύουμε στα Χάιλαντς και το ιστορικό Ινβερνές, βλέπουμε τις περίφημες λίμνες 

της Σκωτίας – ναι και τη Λοχ Νες!- και αφιερώνουμε δύο νύχτες και στη γραφική και πανέμορφη πόλη 

Φορτ Ουίλιαμ, από όπου εξορμούμε για το Νησί Σκάι στις Εσωτερικές Εβρίδες με τα σκωτσέζικα 

φιόρδ, τις λίμνες και τα εκπληκτικά τοπία. Μεταξύ άλλων θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το 

μυστήριο του περίφημου κύκλου μεγάλιθων του Λοχμπούι… Ίσως το πνεύμα του κυρίου Σέρλοκ μας 

βοηθήσει! 

 

 

 



 

 
  

Isle of Skye 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει μία 

εξαιρετική κρουαζιέρα με φεριμπότ στο 

Νησί Σκάι που είναι το μεγαλύτερο της 

Σκωτίας. Το νησί κατοικείται από τη 

Μεσολιθική Εποχή και αναφέρεται σε 

αρχαία ρωμαϊκά κείμενα καθώς και στους 

Χάρτες του βυζαντινού γεωγράφου 

Πτολεμαίου. Πρωτεύουσά του είναι το 

Πόρτρι, ένα πολύ γραφικό και πανέμορφο 

λιμάνι. Όμως και τα χωριά του είναι εξίσου 

γραφικά. 

Στο Σκάι, κυριαρχεί η Οροσειρά Κούλιν, με 

βραχώδη βουνά που φτάνουν τα 1000 

μέτρα ύψος και δημιουργούν ένα 

απίστευτο γεωφυσικό σκηνικό. Υπάρχει 

επίσης άγρια πανίδα, που περιλαμβάνει 

χρυσαετούς, κόκκινα ελάφια και σολομούς 

του Ατλαντικού. Στην ξενάγησή μας, πέρα 

από την απερίγραπτη βραχώδη αλλά και 

καταπράσινη φύση που θα δούμε εκεί (το 

νησί είναι γεμάτο με λίμνες και ποτάμια), 

θα πάμε στο Κάστρο Αϊλίν Ντόναν (=Νησί 

Ντόναν). Είναι χτισμένο πάνω σε νησίδα 

και επικοινωνεί με τη στεριά με μεσαιωνική 

γέφυρα. Το κάστρο πρωτοχτίστηκε στις 

αρχές του 13ου αιώνα για την προστασία 

των κατοίκων από τις επιδρομές των 

Βίκινγκ.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lake District 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επίσκεψη 

και στην περίφημη περιφέρεια των λιμνών 

της Αγγλίας. Η Lake District, γνωστή και ως 

Lakes ή Lakeland, είναι μια ορεινή περιοχή 

στη βορειοδυτική Αγγλία. Είναι ένας 

δημοφιλής προορισμός διακοπών, 

διάσημος για τις λίμνες, τα δάση, τα βουνά 

και τους καταρράκτες του. Το Εθνικό Πάρκο 

Lake District ιδρύθηκε το 1951 και καλύπτει 

μια έκταση 2.362 τ.χλμ. Χαρακτηρίστηκε 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO το 2017. Σκεφτείτε μάλιστα πως η 

Αγγλία είναι μια σχετικά επίπεδη χώρα χωρίς 

γεωμορφολογικές εξάρσεις, εκτός από αυτή 

την περιοχή της Lake District: εδώ βρίσκεται 

και το υψηλότερο σημείο ολόκληρης της 

αγγλικής επικράτειας (προσοχή, όχι της 

βρετανικής!), η κορυφή του Σκάφελλ, που 

φτάνει τα 914 μέτρα. Παράλληλα, εδώ 

βρίσκονται και οι βαθύτερες και μεγαλύτερες 

φυσικές λίμνες στην Αγγλία, Wast Water και 

Windermere αντίστοιχα. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάντσεστερ  

μπροστά από την εποχή του 
«Ό,τι κάνει σήμερα το Μάντσεστερ, το κάνει αύριο ο υπόλοιπος κόσμος». Έτσι έμαθαν να ζουν σ’ 

αυτήν την πόλη της καινοτομίας, ένα βήμα (το λιγότερο) μπροστά από τους άλλους, ανοίγοντας 

δρόμους παντού: στην τεχνολογία, στη μουσική, στις τέχνες, στα κοινωνικά δικαιώματα, στον 

αθλητισμό.  

Με πληθυσμό περίπου 550.000 κατοίκους, το Μάντσεστερ είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στη 

Βρετανία, και ένα από τις πιο πολυπληθείς αστικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια η περιοχή 

δεν φημιζόταν ποτέ για τις φυσικές της ομορφιές, το μυστικό ωστόσο για την ραγδαία ανάπτυξη ήταν 

πάντα εκεί: τα αναρίθμητα… πρόβατα! Χάρη σ’ αυτά, και στο υγρό κλίμα της περιοχής που βοηθά 

την ευκολότερη ύφανση του μαλλιού και του βαμβακιού, η πόλη επιδόθηκε στην υφαντουργία ήδη 

από το 1300! Τέσσερις αιώνες αργότερα, στα 1750 η τεράστια ανάπτυξη του εμπορίου υφασμάτων 

θα γεννήσει την βιομηχανοποιημένη υφαντουργία και θα ωθήσει τους ντόπιους σε καινοτομίες και 

εφευρέσεις. 

Ήταν λοιπόν να γίνει η αρχή: το 1789 επινοούνται εδώ οι πρώτες μηχανές ατμού στην υφαντουργία, 

ενώ το 1830 λειτουργεί η πρώτη επιβατική γραμμή τρένου στον κόσμο για να ενώσει το Μάντσεστερ 

με το Λίβερπουλ. Η πόλη ζούσε για την υφαντουργία, η βιομηχανία της την ωθεί να γίνει η πρώτη 

βιομηχανική πόλη του κόσμου όπως αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον όρο βιομηχανία, ο κόσμος την 

γνωρίζει μάλιστα και ως… «Βαμβακούπολη» (Cottonopolis). Η βιομηχανική ανάπτυξη έλκει και τους 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρώτους οικονομικούς μετανάστες στην Ευρώπη (κυρίως Ιρλανδοί), που συσσωρεύονται σε 

φτωχογειτονιές: εκεί θα παρατηρήσει ο Φρίντριχ Ένγκελς για πρώτη φορά τις άθλιες συνθήκες ζωής 

του προλεταριάτου.  

Και υπάρχει συνέχεια: το 1828 επινοείται εδώ το πρώτο αδιάβροχο ύφασμα («ευγενική χορηγία» του 

υγρού βρετανικού κλίματος…), το 1852 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη ελεύθερη δημόσια βιβλιοθήκη 

του κόσμου (Central Library) ενώ ακριβώς απέναντι, στο ξενοδοχείο Midland, ένα πρωινό του 1904 

ο κύριος Ρολς και ο κύριος Ρόις δίνουν τα χέρια για την απαρχή της συνεργασίας τους που θα 

γεννούσε τη διάσημη Rolls Royce! Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1901 ξεκινούν τα δρομολόγιά τους τα 

πρώτα ηλεκτρικά τρένα, το 1922 εκπέμπεται από το Μάντσεστερ το πρώτο ραδιοφωνικό μήνυμα, ενώ 

στα εργαστήρια του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ ο  βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας 

Νεοζηλανδός Έρνεστ Ράδερφορντ ανοίγει το δρόμο για τη διάσπαση του ατόμου. Τέλος, τα χρόνια 

της έντονης βιομηχανίας δεν γέννησαν μόνο μηχανές αλλά και έντονους κοινωνικούς αγώνες. Στους 

δρόμους του Μάντσεστερ διαδήλωσαν για πρώτη φορά, το 1903, οι περίφημες «σουφραζέτες», οι 

γυναίκες της Women’s Social Union, που με επικεφαλής την Έμελιν Πάνκχωρστ έθεσαν τα θεμέλια για 

την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες.  

Αρκετά κτίρια της βιομηχανικής εποχής παραμένουν διάσπαρτα στο σημερινό Μάντσεστερ, 

ανάμεσά τους το σημερινό δημαρχείο, η έδρα του πανεπιστημίου, η βιβλιοθήκη John Rylands, κτίρια 

και αποθήκες των σιδηροδρομικών σταθμών, όπως και τα εργοστάσια στο Castlefield και το 

Ardwick. Σήμερα το Castlefield, η πρώην καρδιά της βιομηχανικής πόλης, είναι ένα μητροπολιτικό 

πάρκο-μουσείο της Βιομηχανικής Επανάστασης, το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη.  

Βαρεθήκατε να μετράτε πρωτιές; Επιβάλλεται μία ακόμα: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η πρώτη 

αγγλική ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης (το 1968) με παίκτες θρύλους όπως ο Μπόμπι 

Τσάρλτον, ο Τζορτζ Μπεστ και ο Ντένις Λόου. Για μια βραδιά ποδοσφαιρικής ποίησης, η έδρα της 

Γιουνάιτεντ, το θρυλικό Old Trafford, είναι πρόκληση για κάθε ποδοσφαιρόφιλο, όπως βέβαια και το 

Etihad, έδρα της συμπολίτισσας Σίτι. 

Μια βόλτα στο σημερινό Μάντσεστερ σε οδηγεί ανάμεσα στα κανάλια και τα εκμοντερνισμένα κτίρια, 

χαζεύοντας τους ψαράδες και απολαμβάνοντας το ποτό σου στις παμπ και τα μπαρ. Και μια που το 

‘φερε η κουβέντα για ποτό, οι ντόπιοι αποτελούν τη μεγάλη εξαίρεση στην Αγγλία προτιμώντας τον 

καφέ από το τσάι, και το κρασί αντί της μπύρας! Η νυχτερινή ζωή ξεδιπλώνεται κυρίως στο Deansgate 

Locks, με τα εστιατόρια στις καμάρες της γέφυρας του τρένου, καθώς και στο Gay Village. Όπως 

μαρτυρά το όνομα του τελευταίου, είναι πράγματι gay friendly, μην κολλήσεις ωστόσο στις ετικέτες 

γιατί εδώ έρχονται άπαντες από όλες τις γωνιές του Μάντσεστερ.  

Ανάσες δροσιάς χαρίζουν τα μεγάλα πάρκα και οι χώροι αναψυχής, όπως το Alexandra Park, Platt 

Fields Heaton Park, που οι ντόπιοι (και όχι μόνο) τιμούν δεόντως ξαπλώνοντας στο χορτάρι και 

απολαμβάνοντας τον ήλιο ή τα αναρίθμητα τοπικά φεστιβάλ.  

Και βέβαια οι φοιτητές! Τρία πανεπιστήμια και δεκάδες κολλέγια κατατάσσουν το Μάντσεστερ ως μια 

από τις πιο δημοφιλείς φοιτητουπόλεις του κόσμου, με 150.000 σπουδαστές από όλα τα μήκη και τα 

πλάτη της υφηλίου, και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ζωντάνια και νυχτερινή ζωή!  

Συγκριτικά με τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, το Μάντσεστερ μπορεί πλέον να 

καυχιέται πως έχει αλλάξει πρόσωπο· προς το καλύτερο! Το κέντρο της πόλης έχει γίνει πολύ πιο 

ασφαλές, χτίστηκε νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παλιοί σταθμοί έχουν μετατραπεί σε σινεμά, 

ακόμη και η κεντρική πλατεία που χτυπήθηκε κάποτε από βόμβα του ΙRA σήμερα είναι ολοκαίνουρια 

και λαμπερή, φιλοξενεί μάλιστα και το μεγαλύτερο Marks & Spencers της Ευρώπης. Ω ναι, και οι δύο 

αυτοί κύριοι ξεκίνησαν την… καριέρα τους –από πού αλλού;- από το Μάντσεστερ!  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Σκωτία στα περισσότερα προγράμματα δυστυχώς υποτιμάται. Συνδυάζεται με την Αγγλία και το 

Λονδίνο και μοιραία περιορίζεται σε σύντομη επίσκεψη, με κουραστική μεταφορά και επιδερμικές 

ξεναγήσεις από τις οποίες τελικά δεν μένει τίποτα. Αντίθετα το Versus δίνει στη Σκωτία τη βαρύτητα που 

της αξίζει. Σε αυτό το χορταστικό 8ήμερο πρόγραμμα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη Σκωτία, 

την καλύπτουμε απ’ άκρη σ’ άκρη: Από το Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη στα Λόουλαντς ως τις 

λιμνοθάλασσες και τα φιόρδ του Ατλαντικού στα δυτικά, με τα μεσαιωνικά κάστρα και το Νησί Σκάι 

που είναι το μεγαλύτερο της χώρας.  

Σ’ αυτό το ειδικό πρόγραμμα μάλιστα ξεκινάμε το ταξίδι μας από το γραφικό Εδιμβούργο και 

χτενίζουμε τη βαθιά ιστορική ενδοχώρα των Χάιλαντς, με τη σπουδαία φύση και τα εθνικά πάρκα, τα 

προϊστορικά μνημεία, τα ιστορικά πεδία μαχών για την ανεξαρτησία των Χαϊλάντερς, τα μεσαιωνικά 

κάστρα, τα πολυτελέστατα υποστατικά της βικτωριανής και της γεωργιανής αριστοκρατίας, τα 

παλάτια όπου στέφονταν οι σκωτσέζοι βασιλείς. Αφιερώνουμε επίσης μία διανυκτέρευση στο 

Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, μία από τις πιο δυναμικές ευρωπαϊκές μητροπόλεις, έχοντας ήδη 

επισκεφθεί και την υπέροχη περιοχή των αγγλικών λιμνών, τη Lake District. 

Αυτό το πρόγραμμα τα έχει όλα: γεωφυσική ομορφιά, μακρά ιστορία, μύθους, θρύλους, περιπέτειες, 

διανόηση, παραμύθια, σπουδαία αρχιτεκτονική, πολυτελείς απολαύσεις, βασιλικό πλούτο αλλά και 

σύγχρονη τέχνη, στην καλύτερη μορφή της. Όλα αυτά και πολλά ακόμη, είναι η Σκωτία, που σας 

καλούμε να την ανακαλύψετε.   

 

 

 Περπατήστε στο θρυλικό Μάντσεστερ, εδώ όπου συμβαίνει ό,τι αύριο θα ακολουθήσει όλος ο 

κόσμος! 

 Επισκεφθείτε την «Αθήνα του Βορρά», το πανέμορφο Εδιμβούργο 

 Απολαύστε τα υπέροχα τοπία στην περιφέρεια των Λιμνών, την Lake District. 

 Κάντε μια μίνι «κρουαζιέρα» στη μυστηριώδη λίμνη Λοχ Νες και αναζητήστε τη Νέσι, το θρυλικό 

τέρας που «ζει» στα νερά της 

 Γνωρίστε την αναγεννημένη Γλασκώβη. 

 Ανακαλύψτε το νησί Σκάι στο σύμπλεγμα των Εβρίδων, στη δυτική ακτογραμμή, με τα σκωτσέζικα 

φιόρδ, τις λίμνες και τα εκπληκτικά τοπία 

 Απολαύστε τα εκπληκτικά τοπία των Χάιλαντς!  

 Τα κάστρα και τα παλιά αρχοντικά των Χάιλαντς 

 Το ιστορικό και πανέμορφο Στέρλινγκ, κομβικής σημασίας για την Ιστορία της Σκωτίας 

 Το νεότερο αξιοθέατο της Σκωτίας, το Πάρκο Χέλιξ με τα πελώρια ιπποειδή! 

 Το θρυλικό μοναστήρι Ρόσλιν, παγκόσμια γνωστό από τον Κώδικα Ντα Βίντσι. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 

Ώρα  

Άφιξης 

KL 1572 10/04/2023 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 08:30 

KL 1281 10/04/2023 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –  ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ  12:15 12:40 

KL 1080 18/04/2023 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:30 19:50 

KL 1581 18/04/2023 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ 20:55 01:10 (+1) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Ξεκινάμε την περιπλάνησή μας από το Εδιμβούργο, μία από τις ωραιότερες πόλεις στην 

Ευρώπη. Με βάση το Εδιμβούργο θα επισκεφθούμε και το ιστορικό Στέρλινγκ καθώς και το 

Πάρκο Χέλιξ, το νεότερο αξιοθέατο της Σκωτίας! Περνάμε από το Κάστρο Μπλαιρ και το γραφικό 

Πιτλόχρι για να φτάσουμε στην πρωτεύουσα των Χάιλαντς, το Ινβερνές που θα μας φιλοξενήσει 

για ένα βράδυ. Ερχόμαστε στη διάσημη λίμνη Νες, με τη θρυλική Νέσσι και περνάμε από το 

Φορτ Ογκάστας για να καταλήξουμε στο Φορτ Γουίλιαμ. Από εδώ εξορμούμε για το 

παραμυθένιο Νησί Σκάι με τα φανταστικά τοπία, ενώ βλέπουμε και το κάστρο Αϊλίν Ντόναν. 

Συνεχίζουμε στα δυτικά Χάιλαντς, επισκεπτόμαστε το γραφικό ψαροχώρι του Όμπαν, περνάμε τη 

λίμνη Λόμοντ και διασχίζουμε το Εθνικό Πάρκο Τρόσσακς, το νοητό σύνορο μεταξύ Λόουλαντς 

και Χάιλαντς για να φτάσουμε στην πρωτεύουσα Γλασκώβη. Ολοκληρώνουμε με τη βόρεια 

Αγγλία, την περίφημη Περιοχή των Λιμνών, τη Lake District και το Μάντσεστερ  όπου 

αφιερώνουμε μία διανυκτέρευση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ξέρατε ότι...; 

Το «εθνικό ζώο» της Σκωτίας είναι ο… μονόκερως! 

Η Σκωτία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού με κόκκινα μαλλιά από κάθε 

άλλη χώρα στον κόσμο, φτάνοντας το 13%. 

Οι Σκωτσέζοι επινόησαν το γκολφ, τον 15ο αιώνα! 

Η μικρότερη σε διάρκεια πτήση στον κόσμο πραγματοποιείται στη Σκωτία! 

Πρόκειται για τη σύνδεση Westray-Papa Westray, στο Όρκνεϊ, και διαρκεί 

μόλις… 47 δευτερόλεπτα! 

Στην επικράτεια της Σκωτίας ανήκουν συνολικά 790 νησιά, από τα οποία 

κατοικούνται μόνο τα 130. 

Ο πρώτος στην Ιστορία επίσημα αναγνωρισμένος αγώνας ποδοσφαίρου 

μεταξύ εθνικών ομάδων διεξήχθη στη Σκωτία, στις 30/11/1872, σε ένα γήπεδο 

κρίκετ, ανάμεσα στη Σκωτία και στην Αγγλία. Και έληξε ισόπαλος 0-0! 

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Ουίλιαμ Ουάλας, εθνικού ήρωα των Σκώτων, 

με το προσωνύμιο Braveheart. Στην πραγματικότητα, όμως, Braveheart 

αποκαλούσαν τον Ρόμπερτ Μπρους, βασιλιά της Σκωτίας, και όχι τον Ουάλας.  

Η Σκωτία έχει τρεις επίσημες γλώσσες: Αγγλικά, Σκωτσέζικα και Σκωτικά Γαελικά. 

Το Εδιμβούργο υπήρξε η πρώτη πόλη στον κόσμο με πυροσβεστική υπηρεσία! 

  



 

 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (περιήγηση) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο με την ταξιδιωτική μας 

ομάδα και αναχώρηση για το Εδιμβούργο, την 

«Αθήνα του Βορρά»,  

Με την άφιξή μας ξεκινάμε και τη βόλτα μας στο 

Εδιμβούργο. Αφετηρία μας θα είναι το Γεωργιανό 

τμήμα της πόλης, που άρχισε να κτίζεται στα μέσα 

του 18ου αιώνα. Θα δούμε υπέροχες πλατείες, 

μεγάλους δρόμους και ιστορικά κτίρια, που 

διατηρούν μέχρι σήμερα τη μεγαλοπρέπειά τους. 

Συνεχίζοντας, θα ανεβούμε στον λόφο Calton, όπου 

βρίσκεται το μνημείο του Νέλσωνα και ο ημιτελής 

Παρθενώνας. Από την κορυφή του λόφου θα 

απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης.  

Στη συνέχεια θα περάσουμε από το ιστορικό παλάτι 

του Χόλιρουντ - την επίσημη κατοικία της Βασιλικής 

οικογένειας, που το χρησιμοποιεί ως κατοικία όταν 

επισκέπτεται την Σκωτία. Δια μέσου του Royal Mile - 

του Βασιλικού Μιλίου - θα διασχίσουμε την παλιά 

πόλη του Εδιμβούργου, βλέποντας το Τόλμπουθ 

(Tolbooth), το σπίτι του Τζον Νοξ και την παλιά αγορά 

Grass Μarket στους πρόποδες του πύργου. Στο 

τέλος της ξενάγησής μας θα σταματήσουμε για 

επίσκεψη στο ιστορικό κάστρο του Εδιμβούργου 

(προαιρετική είσοδος). Εδώ εκτίθενται «τα κοσμήματα 

του Στέμματος» δηλαδή, το Στέμμα, το Σπαθί, το 

Βασιλικό Σκήπτρο, όπως και η θρυλική Λίθος του 

Scone ή Λίθος του πεπρωμένου. Θα δούμε επίσης το 

μικρό παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας (900 ετών) 

και το Μαυσωλείο των Σκωτσέζων πεσόντων 

στρατιωτών.  

Δεν θα χάσουμε φυσικά να επισκεφθούμε και το 

Παρεκκλήσι Ρόσλιν, λίγο έξω από τα Εδιμβούργο. 

Κτίσμα του 15ου αι. Το μοναστήρι έχει μια μακρά και 

ταραχώδη ιστορία ενώ και η αρχιτεκτονική του είναι 

στ’ αλήθεια εντυπωσιακή, οι λάτρεις της λογοτεχνίας 

του φανταστικού μάλιστα θα αναγνωρίσουν εδώ το 

σκηνικό του Κώδικα Ντα Βίντσι! 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εδιμβούργο 

παρεκκλήσι Ρόσλιν 

Εδιμβούργο 

Εδιμβούργο 
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Λίμπεκ 

 

____ 

2η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ: ολοήμερη εκδρομή 

ΜΠΑΝΟΚΜΠΕΡΝ – ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΙΞ 

Πρωινή αναχώρηση για μια εκδρομή στην κεντρική 

Σκωτία, μια περιοχή ιστορικής σημασίας για την 

ανεξαρτησία της χώρας και το παλαιό μεγαλείο της. 

Πρώτη μας στάση όμως θα είναι στο Πάρκο Χέλιξ, 

κοντά στο Φάλκιρκ. Το Πάρκο Χέλιξ είναι ένα μεγάλο 

πάρκο αναψυχής περίπου 350 εκταρίων με πράσινο 

και συντριβάνια, μέχρι και  λιμνοθάλασσα για 

θαλάσσιες δραστηριότητες! Είναι φυσικά και το σπίτι 

των Kelpies, δύο τεράστια γλυπτά αλόγων ύψους 30 

μέτρων που δεσπόζουν πάνω από το κανάλι Φορθ. 

Τα πελώρια αυτά άλογα συνοδεύει μία συναρπαστική 

ιστορία μηχανικής που θα μάθουμε εδώ, 

θαυμάζοντας το νεότερο αξιοθέατο της Σκωτίας! 

Συνεχίζουμε για το το Μπάνοκμπερν, όπου δόθηκε το 

1314 η περίφημη μάχη, στην προσπάθεια 

ανεξαρτησίας των Σκωτσέζων με τους Χαιλάντερς 

του Ροβέρτου Μπρους, απέναντι στον στρατό του 

Εδουάρδου Β΄.  

Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Κάστρο του 

Στέρλινγκ, ένα από τα πιο διάσημα της Σκωτίας. Εδώ 

έζησαν πολλοί Σκωτσέζοι βασιλείς, όπως οι Στιούαρτ, 

ο Ιάκωβος Δ' και Ε', ο πατέρας της Μαρίας Στιούαρτ. 

Εδώ στέφθηκε βασίλισσα της Σκωτίας η Μαρία  

Στιούαρτ σε ηλικία 6 ημερών. 

Επόμενη στάση στο χωριό Άμπερφοϊλ (Aberfoyle) και 

τη λίμνη Κατρίν (Loch Katrine) πριν επιστρέψουμε στο 

ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ: ελεύθερη ημέρα 

Ελεύθερη ημέρα στο Εδιμβούργο, με όλο τον χρόνο 

στη διάθεσή σας για χαλαρές βόλτες, επισκέψεις και 

εμπειρίες στην πόλη. Διανυκτέρευση στο Εδιμβούργο. 

 

4η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΑΙΝΤ ΑΝΤΡΙΟΥΣ – ΠΙΤΛΟΧΡΙ 

– ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ – ΙΝΒΕΡΝΕΣ 

Νωρίς το πρωί αναχωρούμε με τελικό μας 

προορισμό το Ινβερνές, στα Χάιλαντς. Πρώτη στάση 

και επίσκεψη γίνεται στον «ναό» του γκολφ και 

παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας, το Σαιντ 

Άντριους, με κυριότερα αξιοθέατα τον ομώνυμο 

ερειπωμένο καθεδρικό ναό του 17ου αι. και το κάστρο 

της πόλης. Στη συνέχεια φτάνουμε στο  Πιτλόχρι, ένα 

γραφικό χωριό των κεντρικών Χάιλαντς, κτισμένο με 

τις παραδοσιακές πέτρινες κατοικίες της περιοχής. 

Συνεχίζουμε για το κάστρο Μπλερ, κατοικία των 

δουκών του Άθολλ, το οποίο είναι το μοναδικό της 

Βρετανίας που διατηρεί μέχρι και σήμερα ιδιωτικό 

στρατό! 

Πάρκο Χέλιξ 

Στέρλινγκ 

Κάστρο Μπλερ 

Ινβερνές 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φτάνουμε στη συνέχεια στην πρωτεύουσα των 

Χάιλαντς, το Ινβερνές, με τον ομώνυμο ποταμό Νες να 

διασχίζει το κέντρο της πόλης. Κτισμένο πάνω σε 

λόφο, ξεχωρίζει το βικτωριανό κάστρο. Ελεύθερος 

χρόνος για περιήγηση στην πόλη (χρόνου 

επιτρέποντος). Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: ΙΝΒΕΡΝΕΣ – ΛΟΧ ΝΕΣ – ΦΟΡΤ ΟΓΚΑΣΤΑΣ – 

ΦΟΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜ 

Η σημερινή θαυμάσια διαδρομή μας περνά από την 

καρδιά των περίφημων Χάιλαντς!  

Διασχίζουμε το Γκρέιτ Γκλεν (Μεγάλη Κοιλάδα) μαζί με 

την Καληδονιακή διώρυγα, με στάση στο Κάστρο 

Έρκαρτ (Urquhart), στις όχθες της διασημότερης 

λίμνης της Σκωτίας, την Λοχ Νες, την οποία και θα 

διασχίσουμε με πλοίο (προαιρετικά), «αναζητώντας» 

τη μυθική Νέσι! Στάση θα κάνουμε και στο Φορτ 

Ογκάστας για να δούμε τους υδατοφράκτες της 

Σκάλας του Ποσειδώνα, πριν συνεχίσουμε για τον 

τελικό μας προορισμό για σήμερα, το Φορτ Γουίλιαμ 

στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της 

Βρετανίας, του Μπεν Νίβις (1.343 μ.). Ιδανική βάση για 

την εξερεύνηση των δυτικών Χάιλαντς, το Φορτ 

Γουίλιαμ αρχίζει και αποκτά αισθητά αναβαθμισμένη 

θέση στην προτίμηση των ταξιδιωτών, που εκτιμούν 

ολοένα περισσότερο το αυθεντικό του χρώμα αλλά 

και τις γαστρονομικές του προτάσεις, κυρίως στα 

θαλασσινά! Διανυκτέρευση στο Φορτ Ουίλιαμ. 

 

6η ημέρα: ΦΟΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜ: ολοήμερη εκδρομή ΝΗΣΙ 

ΣΚΑΪ (Isle of Skye) – ΚΑΣΤΡΟ ΑΪΛΙΝ ΝΤΟΝΑΝ 

Ξεκινάμε για μία ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Σκάι, το 

μεγαλύτερο νησί της Σκωτίας, το οποίο θα 

προσεγγίσουμε με πλοίο. 

Το νησί κατοικείται από τη Μεσολιθική Εποχή και 

αναφέρεται σε αρχαία ρωμαϊκά κείμενα καθώς και 

στους Χάρτες του βυζαντινού γεωγράφου 

Πτολεμαίου. Πρωτεύουσα είναι το Πόρτρι, ένα πολύ 

γραφικό και πανέμορφο λιμάνι. Όμως και τα χωριά 

του νησιού είναι εξίσου γραφικά. Στο Σκάι, κυριαρχεί η 

Οροσειρά Κούλιν, με βραχώδη βουνά που φτάνουν τα 

1000 μέτρα ύψος και δημιουργούν ένα απίστευτο 

φυσικό σκηνικό. Υπάρχει επίσης άγρια πανίδα, που 

περιλαμβάνει χρυσαετούς, κόκκινα ελάφια και 

σολομούς του Ατλαντικού. Το Σκάι υπήρξε πεδίο 

πολλών μαχών σε όλη την ιστορία της Σκωτίας, όπως 

θα μάθουμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας, μαζί 

με πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το 

υπέροχο νησί! 

Φορτ Γουίλιαμ 

Λοχ Νες 

Αϊλίν Ντόναν 

Πόρτρι, Σκάι 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφοντας οδικώς στο Φορτ Ουίλιαμ θα πάμε 

στο Κάστρο Αϊλίν Ντόναν. Το κάστρο πρωτοχτίστηκε 

στις αρχές του 13ου αιώνα για την προστασία των 

κατοίκων από τις επιδρομές των Βίκινγκ. Στη μορφή 

που το βλέπουμε σήμερα κατασκευάστηκε τον 16ο 

αιώνα. Πήρε την ονομασία του από τον αγιοποιημένο 

Επίσκοπο Ντόναν που έζησε τον 7ο αιώνα στο νησί 

όπου είναι χτισμένο το κάστρο. Γενικώς στο Σκάι 

υπάρχουν πολλοί ναοί αφιερωμένοι στον Ντόναν. 

Όταν ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας θα 

επιστρέψουμε στο Φορτ Γουίλιαμ. 

 

7η ημέρα: ΦΟΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜ – ΟΜΠΑΝ – ΙΝΒΕΡΕΡΙ – 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΣΣΑΚΣ – ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ – 

ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο με τελικό μας 

προορισμό την πρωτεύουσα Γλασκώβη. Πρώτος 

σταθμός της ημέρας είναι το πολύβουο λιμάνι του 

Όμπαν, γνωστό ως «πύλη των νησιών», χτισμένο 

στον ομώνυμο όρμο του Ατλαντικού, από όπου πήρε 

και το όνομά του. Αποκαλείται επίσης και 

«πρωτεύουσα της ψαροφαγίας στη Σκωτία», λόγω 

των πλούσιων αλιευμάτων που σερβίρονται στις 

ταβέρνες του!  

Ακολουθούμε τη διαδρομή μας δίπλα στις όχθες της 

λίμνης Όα (Awe), όπου βλέπουμε τα ερείπια του 

μεσαιωνικού κάστρου Κίλχερν, και σταματάμε στο 

γραφικό Ινβερέρι όπου βρίσκεται το ψευδογοτθικού 

ρυθμού κάστρο-κατοικία της πανίσχυρης οικογένειας 

των Κάμπελ. Αν κάτι σας θυμίζει, πράγματι: αποτέλεσε 

το σκηνικό για τα γυρίσματα της σειράς «Ο Πύργος 

του Ντάουντον». 

Διασχίζουμε στη συνέχεια το Εθνικό Πάρκο 

Τρόσσακς, το σημείο όπου τα Λόουλαντς συναντούν 

τα Χάιλαντς: σπάνιας ομορφιάς τοπία με 

καταπράσινους λόφους και διάσπαρτες λίμνες που 

ενέπνευσαν τον εθνικό συγγραφέα της Σκωτίας, σερ 

Ουώλτερ Σκοτ σε πολλά μυθιστορήματά του! 

Κάνουμε στάση στο Λας (Luss), ένα από τα 

ωραιότερα ψαροχώρια της κεντρικής Σκωτίας, πάνω 

στη δυτική όχθη της λίμνης Λόμοντ, που είναι η 

μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Βρετανία.  

Ολοκληρώνουμε την ημέρα μας με τη άφιξή μας στη 

Γλασκώβη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

8η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ (πανοραμική ξενάγηση) – 

ΓΚΡΕΤΝΑ ΓΚΡΙΝ – LAKE DISTRICT –ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 

Η Γλασκώβη, μια παλαιότερα άσχημη και βιομηχανική 

πόλη, έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα ακόμη 

κόσμημα της Σκωτίας, που φέρει μάλιστα τον τίτλο 

κάστρο Κίλχερν 

Τρόσσακς 

ξημέρωμα στο Σκάι 

«κάτοικος» των Χάιλαντς 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

της «Πόλης της αρχιτεκτονικής και του design». 

Απολαμβάνουμε λοιπόν πανοραμική περιήγηση της 

πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα 

σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την Πλατεία του 

Γεωργίου με τα επιβλητικά Bικτωριανά κτίρια, το 

πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, τον ναό του St Mungo, 

καθώς και την παλιά Γεωργιανή συνοικία. Βόλτα στον 

πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

Κατόπιν θα αφήσουμε πίσω μας τη Γλασκώβη και θα 

ξεκινήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον οδικό ταξίδι 

στην πανέμορφη βρετανική επαρχία με τελικό 

προορισμό το Μάντσεστερ.  

Καθοδόν θα κάνουμε μία στάση στο χωριό Γκρέτνα 

Γκριν, το πρώτο στο έδαφος της Σκωτίας στη 

διαδρομή προς τη Γλασκώβη. Το πολύ γραφικό αυτό 

χωριό είναι διάσημο για τους… γάμους. Επειδή στην 

Αγγλία από τον 18ο αιώνα ως τη δεκαετία του 1970 

απαγορευόταν ο γάμος κάτω των 21 ετών χωρίς 

γονική άδεια, όλα τα ζευγάρια που ήθελαν να 

παρακάμψουν τον νόμο παντρεύονταν στο Γκρέτνα 

Γκριν το οποίο βρίσκεται σε σκωτσέζικο έδαφος. 

Μάλιστα προκειμένου να τελεστεί ο γάμος οι 

μελλόνυμφοι ήταν υποχρεωμένα να παραμείνουν για 

21 ημέρες στο χωριό.  

Στο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστιν «Περηφάνια και 

Προκατάληψη» αναφέρεται ένας τέτοιος γάμος στο 

Γκρέτνα Γκριν. Εμείς θα επισκεφτούμε το διάσημο 

Μπλάκσμιθ Σοπ, ιστορικό πανδοχείο όπου τα 

ενδιαφερόμενα ζευγάρια διέμεναν και παντρεύονταν.  

Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα περάσουμε από το 

περίφημο Εθνικό Πάρκο των Βρετανικών Λιμνών 

(Lake District) που από το 1951 αποτελεί μνημείο της 

UNESCO. Είναι μία τεράστια, μοναδικής ομορφιάς 

περιοχή, καταπράσινη, με λόφους, βουνά λίμνες και 

ποτάμια, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 

πολλούς λογοτέχνες του βρετανικού ρομαντισμού και 

έχει συνδεθεί με τις τέχνες και τα γράμματα της χώρας.  

Εκεί θα κάνουμε μία στάση στη μεγαλύτερη λίμνη, τη 

Γουίντερμιερ, η οποία αναφέρεται στα παιδικά βιβλία 

της διάσημης βρετανίδας συγγραφέα Μπίατριξ 

Πότερ. Στην Γουίντερμιερ μπορούμε να απολαύσουμε 

μία σύντομη κρουαζιέρα (χρόνου επιτρέποντος).  

Ολοκληρώνουμε την ημέρα με την άφιξή μας στην 

πιο διάσημη ίσως πόλη της Βρετανίας μετά το 

Λονδίνο. Το Μάντσεστερ στην π.Χ. αρχαιότητα 

κατοικούνταν από κελτικά φύλα και εν συνεχεία τον 1ο 

αιώνα η περιοχή κατελήφθη από τους Ρωμαίους οι 

οποίοι κατασκεύασαν μία καστρόπολη που 

λειτουργούσε ως λιμάνι. Η μεγάλη ανάπτυξη ήρθε 

Μάντσεστερ 

Γλασκώβη 

Γλασκώβη 

Lake District 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όμως τον 18ο αιώνα με τη Βιομηχανική Επανάσταση. 

Ο βιομηχανικός τομέας του βαμβακιού παρουσίασε 

ραγδαία άνοδο στην περιοχή και ο συνδυασμός των 

εργοστασίων με το λιμάνι προώθησε εντυπωσιακά 

την ανάπτυξη του εμπορίου.  

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – Πτήση επιστροφής 

Τον 19ο αιώνα το Μάντσεστερ έγινε το μεγαλύτερο 

παγκοσμίως κέντρο εμπορίου βαμβακιού. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μία πόλη-

ορόσημο τόσο για τη βρετανική οικονομία όσο και 

για την βιομηχανική και εμπορική ιστορία της 

Ευρώπης.  

Σήμερα βέβαια το Μάντσεστερ είναι παγκοσμίως 

διάσημο για τις ποδοσφαιρικές ομάδες του, για την 

εξαιρετικά σημαντική μουσική σκηνή του και για το 

πολύ υψηλού επιπέδου πανεπιστήμιό του. Μια απλή 

βόλτα στην πόλη λοιπόν, θα μας βάλει αμέσως σε 

ένα πολύ ενδιαφέρον κλίμα νεότερης ιστορίας, 

πολιτισμού και διασκέδασης.   

Η περιήγηση μας θα αρχίσει από την απίθανη 

νεογοτθική Βιβλιοθήκη Τζον Ράιλαντς η οποία 

εγκαινιάστηκε το 1900 και θεωρείται μία από τις 

σημαντικότερες του κόσμου. Περιέχει εξαιρετικά 

σπάνιες συλλογές συγγραμμάτων και χειρογράφων 

και πλέον είναι η επίσημη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.  

Ακολουθεί ο εντυπωσιακός γοτθικός καθεδρικός 

ναός του 1420 στο μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο της 

πόλης. Ο ναός είναι συνυφασμένος με όλη την 

ιστορία της πόλης – βασιλείς, συνομωσίες των 

ανακτόρων, πολέμους, το κίνημα για την κατάργηση 

της δουλείας, βομβαρδισμούς, εργατικά κινήματα και 

ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.  

Εν συνεχεία θα δούμε το μέγαρο του Δημαρχείου – 

εξαιρετικό δείγμα νεογοτθικής αρχιτεκτονικής του 

19ου αιώνα. Εάν έχουμε χρόνο θα επισκεφτούμε και 

την Πινακοθήκη του Μάντσεστερ όπου θα δούμε 

πολύ σημαντικά έργα τόσο της βρετανικής όσο και 

της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής.  

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο του 

Μάντσεστερ για την πτήση της επιστροφής μας, 

μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

Μάντσεστερ 

Μάντσεστερ 

Μάντσεστερ 



 

 
 

 

 

 

 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

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

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

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

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

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

τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

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

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα** 

€ 1.299 € 1.519 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

€ 1.899  
με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 540 
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. 

Απαιτούνται 2 διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα.  

Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα δείτε παρακάτω την ειδική προσφορά 

«StopOver Athens» 

**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 πτήσεις  αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις  στην Αθήνα και  

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

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει 

να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

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 Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

 Συμμετοχή στην εκδρομή 

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. 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά  εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 3*sup.  

 Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία* 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

 Δύο δείπνα  

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν  

 Ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Σκάι (Isle of Skye) (το 

κόστος του πλοιαρίου περιλαμβάνεται) 

 Έμπειρος αρχηγός, συνοδός, ξεναγός του 

Γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο  

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας 

τι περιλαμβάνει), εκτός από Είσοδοι σε μουσεία κι 

αξιοθέατα, η βόλτα με πλοιάριο στη λίμνη Λοχ Νες, 

είσοδοι σε κάστρα κι αποστακτήρια Ουίσκι. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φόροι 

πόλεων, φιλοδωρήματα, επιπλέον πακέτο 

ασφάλειας κλπ., 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:  350 €  

 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, η βόλτα με 

πλοιάριο στη λίμνη Λοχ Νες, είσοδοι σε κάστρα και 

αποστακτήρια ουίσκυ. 

 

Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων 

καθώς και τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στην 

τελική τιμή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως 

συμβαίνει συνήθως 

 

Στη Σκωτία δεν υπάρχουν τρίκλινα. 



 

 
 

 

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-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

data@versustravel.eu ή με φυσική παρουσία στα 

γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 

τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

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 400 €.  

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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 VersusTravel. 

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


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

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

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

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

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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.  

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

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

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

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

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

σκοπό.  

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

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

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

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

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

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

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

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

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel 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. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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 – Versus Live 

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

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

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

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

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 Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel 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 Versus 

Travel 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 Versus Travel 

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

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

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

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

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

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

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 Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

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

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

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

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

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

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

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

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

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

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

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


