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Κατσανοχώρια Ηπείρου- Τζουμέρκα 



 

 
 

Το ταξίδι σε λίγες 

γραμμές 

Ξεκινάμε το ταξίδι μας φθάνοντας 

λίγο έξω από την πόλη των 

Ιωαννίνων, στο χωριό Ελληνικό. 

Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή 

Παναγιάς Τσούκας και 

απολαμβάνουμε εξαιρετική θέα στη 

χαράδρα του Άραχθου ποταμού. 

Συνεχίζουμε για το Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος 

Παπαγιάννης», ένα κυριολεκτικά 

ανοιχτό λαογραφικό μουσείο σε 

φυσικό χώρο. Συνεχίζουμε με το 

ιστορικό χωριό Καλέντζι, αλλά και το 

χωριό Πάτερο, ένα από τα 

Κατσανοχώρια της Ηπείρου. Σειρά έχει 

το αλπικό χωριό Κωστήτσιο, το 

Φορτόσι, όπου θα απολαύσουμε 

υπέροχη θέα προς τη χαράδρα του 

Άραχθου αλλά και προς τα βουνά 

των Τζουμέρκων. Αποκορύφωμα θα 

αποτελέσει η εκκλησία της Αγίας 

Φανερωμένης, στην κορυφή ενός 

λόφου. Εκεί, στη μέση του πουθενά, 

θα νιώσουμε την αύρα του 

βουκολικού τοπίου, μέσα σε ψηλά 

κυπαρισσόδεντρα και ακακίες. Στην 

πορεία ξεκινάμε για ατελείωτη 

περιήγηση στα πιο όμορφα χωριά 

του κεντρικού Ζαγορίου, από το 

αμφιθεατρικά  χτισμένο Καπέσοβο με 

φόντο πανέμορφα αρχοντικά, προς 

το απόμερο Βραδέτο, το «ψηλότερο» 

χωριό του Ζαγορίου! Συνεχίζουμε για 

το Δίλοφο και τον Γυφτόκαμπο, σε 

υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων, 

όπου αν και ακατοίκητος, είναι 

γνωστός για την Σαρακατσάνικη 

Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του 

ανοιχτό μουσείο. Η εξόρμηση στα 

μαγευτικά Τζουμέρκα ξεκινά με 

επίσκεψη στο ξακουστό γεφύρι της 

Πλάκας και τα Άγναντα, στο κατά 

πολλούς ομορφότερο χωριό της 

Ηπείρου! Σειρά έχουν τα κουκλίστικα 

χωριά Κτιστάδες, Συρράκο και 

Καλαρρύτες. Αποκορύφωμα θα 

αποτελέσει ο Αρχαιολογικός Χώρος 

Δωδώνης, αλλά και η στάση μας στο 

Αιτωλικό, γνωστό και ως η «Μικρή 

Βενετία» της Ελλάδας! 

 

 
 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Ένα πλούσιο πενθήμερο ταξίδι με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. Όλη 

μας η εμπειρία αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το οδοιπορικό, καθώς 

εξερευνούμε τα άγνωστα Κατσανοχώρια, μέσα από lowprofile, 

σχεδόν απάτητα χωριά. Ανακαλύπτουμε κρυμμένους θησαυρούς και 

μυστικά μονοπάτια στα celebrityZαγοροχώρια, ενώ χωριά 

«πασπαλισμένα» με χρυσόσκονη εγγυώνται… την ησυχία σας! 

Επιχειρούμε σπάνια επίσκεψη στον ακατοίκητο Γυφτόκαμπο, σε 

υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων, ο οποίος είναι γνωστός για την 

Σαρακατσάνικη Στάνη, ενώ αποκορύφωμα αποτελεί η εξαιρετικά 

σπάνια ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, με το 

αρχαιότερο ελληνικό μαντείο. Τα Τζουμέρκα έχουν όλα όσα αγαπάμε 

στην Ήπειρο, και κάτι παραπάνω: άπλετο χρόνο που κυλά αργά. Και 

μας τον χαρίζουν απλόχερα, για να τα ανακαλύψουμε... 

Highlights – Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

• Γραφικές βόλτες στα φημισμένα χωριά Ελληνικό και 

Καλέντζι. 

• Εξερευνούμε τα άγνωστα Κατσανοχώρια, Πάτερο, 

Κωστήτσιο, Φορτόσι, Νίστορα, που είναι «πνιγμένα» στα 

αιωνόβια έλατα. 

• Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιάς 

Τσούκας, απ' όπου θα απολαύσουμε συγκλονιστική θέα 

στην χαράδρα του ποταμού Άραχθου!  

• Επίσκεψη στο Γεφύρι της Πολιτσάς, ένα εντυπωσιακό έργο 

μέσα στο μεγαλείο της φύσης. 

• Ξενάγηση στην εκκλησία Αγία Φανερωμένη, υπό την αύρα 

του βουκολικού τοπίου, ανάμεσα σε ψηλά 

κυπαρισσόδεντρα και ακακίες. 

• Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος 

Παπαγιάννης», ένα κυριολεκτικά ανοιχτό λαογραφικό 

μουσείο σε φυσικό χώρο! 

• Ατελείωτη περιήγηση στα πιο όμορφα χωριά του κεντρικού 

Ζαγορίου, από το αμφιθεατρικά  χτισμένο Καπέσοβο, μέχρι 

το απόμερο Βραδέτο, το «ψηλότερο» χωριό του Ζαγορίου!  

• Σπάνια επίσκεψη στον Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 

1200 μέτρων, όπου αν και ακατοίκητος, είναι γνωστός για 

την Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του 

ανοιχτό μουσείο. 

• Εξερευνούμε τα Άγναντα, στα Τζουμέρκα, το κατά πολλούς 

ομορφότερο χωριό της Ηπείρου! 

• Ιστορική βόλτα στο ξακουστό γεφύρι της Πλάκας, το 

μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων!  

• Ανακαλύπτουμε τα απόκοσμα χωριά Κτιστάδες, Συρράκο 

και Καλαρρύτες με φόντο το αυθεντικό ηπειρώτικο τοπίο. 

• Πλούσια ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, 

έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 

στην Ελλάδα.  

• Στάση στο Αιτωλικό, γνωστό και ως η «Μικρή Βενετία» της 

Ελλάδας! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζούμε την περιπέτεια κάνοντας «σαφάρι» σε καταπράσινο σκηνικό, την ώρα που περνάμε μέσα 

από ειδυλλιακές διαδρομές και καρτποσταλικά χωριά, χτισμένα πάνω σε λόφους, με εντυπωσιακά 

αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια, όμορφες γειτονιές και πλατείες βγαλμένες από εικονογράφηση 

παιδικού βιβλίου. Οι λάτρεις των θρυλικών ηπειρώτικων γεφυριών και της φωτογραφίας, εδώ θα 

βρουν το αγαπημένο τους καταφύγιο, καθώς η γύρω περιοχή συγκεντρώνει τα ομορφότερα 

τοξωτά γεφύρια ολόκληρης της Ηπείρου. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μοναδικά φυσικά τοπία, 

θέα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις, πυκνή βλάστηση και συγκλονιστικές εικόνες που 

δημιουργούνται καθώς το φως του ήλιου αντανακλάται πάνω σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα 

νερά. Παραδινόμαστε στην ονειρική ησυχία του δάσους, στην αυθεντική φυσική ομορφιά και το 

παραδοσιακό χρώμα, που μοιάζει να παραμένει αλώβητο στο πέρασμα του χρόνου. Από τα 

άγνωστα Κατσανοχώρια και τα μαγευτικά Τζουμέρκα, μέχρι τα διάσημα Ζαγοροχώρια, η 

αυθεντικότητα του τοπίου είναι ανεξάντλητη. Αυτή ακριβώς είναι και η μαγεία... Υπάρχει περίπτωση 

να διαλέξει κανείς πλευρά στον παράδεισο; Ένα διαφορετικό ταξίδι όπως μόνο το VersusTravel 

ξέρει να προσφέρει, αποκλειστικά για φυσιολάτρεις, με φόντο τη δωρικότητα του ηπειρώτικου 

τοπίου.  

 



 

 
 

Κατσανοχώρια: Αυθεντικό ηπειρώτικο τοπίο 

 

Τυλιγμένα στην ομίχλη των Τζουμέρκων, τα Κατσανοχώρια, άγνωστα για πολλούς, με αστείρευτη όμως 

γοητεία και αυθεντικό Ηπειρώτικο χαρακτήρα, αποτελούν μια ντουζίνα χωριά -όλα με ελάχιστους 

κατοίκους- που δεν έχουν τίποτα απολύτως να ζηλέψουν από την αίγλη των γειτονικών 

Ζαγοροχωρίων. Απομονωμένα και πλήρως ξεχασμένα στο χρόνο, μας καλούν να ζήσουμε στους 

δικούς τους χαλαρούς ρυθμούς, μακριά από όλα. Κωστήτσι, Πάτερο, Φορτόσι, Νίστορα, Ελληνικό, 

Καλέντζι και άλλα τόσα, όλα με απίστευτα φυσική ομορφιά, γεμάτα βρύσες, ιστορικές εκκλησίες, 

απόκοσμα μοναστήρια, πετρόχτιστα σπίτια και επιβλητικά γεφύρια. Οι περισσότεροι επισκέπτες 

φτάνουν εδώ λόγω της αγάπης τους για τη φύση. Ορκισμένοι fan του rafting στον ποταμό Άραχθο, 

ζευγάρια ή παρέες που θέλουν να ζήσουν την απόλυτη περιπέτεια του βουνού, αλλά και ξένοι 

περιπατητές που ρωτούν 

τους ντόπιους κατά πού 

πέφτει το Γεφύρι της 

Πλάκας, το μεγαλύτερο 

πέτρινο μονότοξο γεφύρι 

των Βαλκανίων που 

ενώνει τα Κατσανοχώρια 

με τα Τζουμέρκα! Ο 

ορμητικός Άραχθος, που 

κυλάει εδώ και 

εκατοντάδες χρόνια από 

κάτω, δεν φαίνεται να 

επηρεάζει το επιβλητικό και 

στέρεο γεφύρι, που είναι 

σημείο αναφοράς του 

τόπου. Την καλύτερη 

όμως θέα στη  χαράδρα 

του ποταμού Άραχθου 

προσφέρει η Ιερά Μονή 

Τσούκας, κοντά στο χωριό Ελληνικό. Μάλιστα υπάρχουν ολόκληροι μύθοι και θρύλοι σχετικά με τον 

celebrity ποταμό της περιοχής. Λέγεται λοιπόν, ότι ο ποταμός είχε τρία αδέρφια. Τον Αχελώο, τον 

Αλιάκμονα και τον Αώο. Όλοι μαζί ζούσαν αγαπημένοι στην προστατευτική αγκαλιά της μάνας τους, 

της Πίνδου. Οι τρεις μεγαλύτεροι μια μέρα έφυγαν μακριά κι αυτός στην αγωνία και την προσπάθειά 

του να τους φτάσει, άρχισε να τριγυρνά στην Ήπειρο αναζητώντας τους απεγνωσμένα. Τελικά 

κατευθύνθηκε νότια, έγινε πολύ ορμητικός και παρέσυρε τα πάντα στο διάβα του προς τον Αμβρακικό. 

Έτσι ονομάστηκε Άραχθος… 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Τα άγνωστα, μαγευτικά Τζουμέρκα  

 

Σκαρφαλωμέναστα Αθαμανικά Όρη, χωρίς συνωστισμό και πολυκοσμία, εντελώς μακριά από τους 

ρυθμούς της πόλης, τα χωριά στα Τζουμέρκα αποκαλύπτουν υπέροχα τοπία που αποθηκεύονται 

βαθιά στο μυαλό και στη φωτογραφική μηχανή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μερικά κουκλίστικα 

χωριά φωλιασμένα στις καταπράσινες πλαγιές της Πίνδου. Είναι πλαισιωμένα από τα τοπία εκείνα που 

κοσμούν τα παιδικά παραμύθια. Γνήσια «διαμάντια» της φύσης, απλώνονται αμφιθεατρικά σε ψηλές 

βουνοκορφές, ενώ δεκάδες κρυστάλλινα ποτάμια, βαθιές χαράδρες και γυμνά βράχια, φανερώνονται 

σε μια αρμονική αλληλουχία. Άγναντα, Κτιστάδες, Καλαρρύτες, Συρράκο, και τόσα άλλα, έχουν γράψει 

τη δική τους ιστορία. Λιθόκτιστα χωριά όλο ανηφοριές, σκεπασμένα με κόκκινες κεραμιδοσκεπές και 

καμινάδες που αχνίζουν, με τοξωτά γεφυράκια, φαντασμαγορικούς καταρράκτες, παραδοσιακούς 

νερόμυλους και μυστικά μονοπάτια. Εδώ, νομίζεις πως γίνεσαι μάρτυρας μιας άλλης, παλιάς εποχής, 

που πάντα νοσταλγούσες... 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η Ημέρα: Αθήνα – Ελληνικό Ιωαννίνων – Ιερά Μονή 

Παναγιάς Τσούκας – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

«Θεόδωρος Παπαγιάννης»- Κωστήτσι. 

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί από Αθήνα και με στάσεις 

καθ' οδόν θα φθάσουμε λίγο έξω από την πόλη των 

Ιωαννίνων, στο χωριό Ελληνικό. Στην άκρη του βρίσκεται 

η Ιερά Μονή Παναγιάς Τσούκας, σε υψόμετρο 760 

μέτρων με την εξαιρετική θέα στη χαράδρα του Άραχθου 

ποταμού, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως γνήσιο δείγμα 

της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής 

τέχνης της μεταβυζαντινής περιόδου στην Ήπειρο. 

Πρόκειται για ένα επιβλητικό μοναστήρι, αφιερωμένο στο 

Γενέθλιο της Θεοτόκου και σύμφωνα με την παράδοση 

ιδρύθηκε γύρω στα 1190 από τον αυτοκράτορα του 

Βυζαντίου Ισαάκιο Β’ Άγγελο, καταστράφηκε το 1736 και 

ανακαινίσθηκε το 1779. Έχει φρουριακό χαρακτήρα και 

το καθολικό είναι σταυροειδές με τρούλο. Οι 

τοιχογραφίες που διασώζονται στο εσωτερικό του είναι 

του έτους 1662 και το λιθόκτιστο κωδωνοστάσιο του 

1866. Συνεχίζουμε για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

«Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο παλιό δημοτικό σχολείο 

του χωριού. Το Ελληνικό αποτελεί τον γενέθλιο τόπο του 

γνωστού γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, γι’ αυτό και 

επέλεξε εδώ να στήσει το μουσείο του. Εκτός από το 

τμήμα του μουσείου, εντυπωσιακά γλυπτά και εκθέματα 

βρίσκονται διάσπαρτα κατά μήκος του δρόμου σε 

ολόκληρο το χωριό, από την είσοδό του έως το τέρμα 

του, δίνοντας την αίσθηση ενός ανοιχτού μουσείου σε 

φυσικό χώρο με φόντο τη δωρικότητα του Ηπειρώτικου 

τοπίου. Πρόκειται για έργα με έντονη οικολογική 

συνείδηση, αναφέρονται στην ιστορία του τόπου, αλλά 

και στις αναμνήσεις του καλλιτέχνη από τα παιδικά του 

χρόνια. Στην πορεία αναχωρούμε για το Καλέντζι, ένα 

ορεινό μικρό χωριό γύρω στα 30 χλμ από τα Γιάννενα. Η 

περιοχή κατοικήθηκε από την αρχαιότητα, όπως φαίνεται 

και από τα απομεινάρια του Κάστρου των ελληνιστικών 

χρόνων που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Το κάστρο 

αυτό ή το καστρί όπως το λένε σήμερα οι Καλεντζίτες, 

είναι εκείνο που, όπως λέει ο θρύλος, χάρισε το όνομά 

του στο Καλέντζι. Περιήγηση στα γραφικά στενά του 

χωριού μέσα στην καταπράσινη φύση, με φόντο 

πέτρινες βρύσες και ρυάκια να κυλούν ρυθμικά. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο μας στο Κωστήτσι. Διανυκτέρευση.  
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2η ημέρα: Κωστήτσι- Πάτερο – Γεφύρι Πολιτσάς – 

Κωστήτσιο – Φορτόσι – Αγία Φανερωμένη –  Νίστορα – 

Κωστήτσι   

Η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο χωριό Πάτερο, ένα 

από τα Κατσανοχώρια της Ηπείρου, σε υψόμετρο 730 

μέτρων. Βρίσκεται βόρεια από το αρχαίο κάστρο της 

περιοχής (4ος π.Χ. αι.), περίπου δύο χιλιόμετρα σε ευθεία 

γραμμή. Στα όρια του χωριού όμως, δεν βρέθηκαν ποτέ 

στοιχεία που να αποδεικνύουν κατοίκηση εξίσου παλιά μ' 

εκείνη του κάστρου. Η ημιυπόγεια και φυσικά 

κλιματιζόμενη ηπειρώτικη βασιλική της Αγίας 

Παρασκευής στο κέντρο του χωριού, χτισμένη εξ 

ολοκλήρου από πέτρα τον 16ο αιώνα, μαγεύει εξωτερικά 

αλλά και εσωτερικά με το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο 

τέμπλο της. Η ονομασία του χωριού προέρχεται κατά 

πάσα πιθανότητα από το γεγονός ότι οι κάτοικοι του 

χωριού καλλιεργούσαν κολοκύθια και τα κρεμούσαν στα 

δοκάρια των εξωτερικών τοίχων, που εδώ ονομάζονται 

πάτερα. Έτσι, βγήκε και η γνωστή λαϊκή έκφραση 

«κολοκύθια εις το πάτερον». Συνεχίζουμε για το πέτρινο 

γεφύρι της Πολιτσάς, που ενώνει τον ποταμό Άραχθο, 

ανάμεσα στο δρόμο για τα χωριά Φορτόσι και 

Αμπελοχώρι. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο, που 

κοσμεί τη περιοχή και αποτελείται από τέσσερα τόξα, ένα 

κύριο και τρία βοηθητικά. Σειρά έχει το αλπικό χωριό 

Κωστήτσιο, στα νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, στα 

Βόρεια Τζουμέρκα σκαρφαλωμένο στα 870 μέτρα. Ένα 

χωριό με ιδανική τοποθεσία, που ακόμα και σήμερα 

παραμένει παραδοσιακό, με τα καλντερίμια του, τα 

αλώνια και φυσικά τα απαράμιλλης αρχιτεκτονικής και 

ομορφιάς πέτρινα σπίτια, τα οποία κατασκευάστηκαν 

από περίφημους Τζουμερκιώτες μαστόρους της πέτρας. 

Το Κωστήτσι, πρωτοκατοικήθηκε κάπου τον 17ο αιώνα. 

Ο θρύλος λέει, πως λίγο πιο έξω από το χωριό, στην 

τοποθεσία Λάτη, υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός, το 

Λάτιο, ο οποίος χτυπήθηκε από την πανώλη το 1740, τον 

φοβερό λοιμό της εποχής. Από αυτόν τον λοιμό, 

επέζησαν μόνο τέσσερα αδέλφια που ονομάζονταν 

Κώστας, Νέστορας, Πέτρος και Φώτης. Τα τέσσερα αυτά 

αδέλφια έχτισαν τα χωριά που φέρουν ακόμα και 

σήμερα το όνομά τους, με διάφορες παραφθορές 

βέβαια, δηλαδή «Κωστήτσι» (Κώστας), «Νίστορα» 

(Νέστορας), «Πάτερο» (Πέτρος) και «Φορτόσι» (Φώτης). 

Στο Φορτόσι Ιωαννίνων, στο οποίο θα βρεθούμε λίγο 

αργότερα, θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα προς τη 

χαράδρα του Άραχθου αλλά και προς τα βουνά των 

Τζουμέρκων, ενώ θα δούμε τα ερείπια ενός τουρκικού 

στρατιωτικού φυλακίου, το οποίο αποκαλούν μέχρι 

σήμερα «Κούλια». Αποκορύφωμα θα αποτελέσει η 

εκκλησία της Αγίας Φανερωμένης, στην κορυφή ενός 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λόφου, ανάμεσα στα χωριά Νίστορα και Φορτόσι, που 

πήρε το όνομά της λόγω μιας εικόνας της Παναγίας που 

φανερώθηκε στον εκεί πολύχρονο πλάτανο. Εκεί, στη 

μέση του πουθενά, θα νιώσουμε την αύρα του 

βουκολικού τοπίου, μέσα σε ψηλά κυπαρισσόδεντρα και 

ακακίες. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με τρούλο που 

σύμφωνα με την τοπική παράδοση χτίστηκε από τον 

Κοσμά τον Αιτωλό και στο εσωτερικό της έχει 

τοιχογραφίες του 1787. Από το 1964 έχει κηρυχθεί αρχαίο 

μνημείο. Μετά από μια γραφική περιήγηση και στο χωριό 

Νίστορα, επιστρέφουμε στο Κωστήτσι για διανυκτέρευση 

στο ξενοδοχείο μας.  

3η ημέρα: Κωστήτσι - Κεντρικό Ζαγόρι – Χωριά κεντρικού 

Ζαγορίου: Καπέσοβο, Βραδέτο, Δίλοφο, Γυφτόκαμπο 

(υπαίθριο μουσείο Σαρακατσαναίων) –  Κωστήτσι  

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί για μια αξέχαστη ξενάγηση 

στα πιο όμορφα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. 

Ξεκινώντας από το αμφιθεατρικά  χτισμένο Καπέσοβο με 

φόντο πανέμορφα αρχοντικά, συνεχίζουμε προς το 

απόμερο χωριό Βραδέτο, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 

1.350 μέτρων και θεωρείται το «ψηλότερο» χωριό του 

Ζαγορίου! Μέχρι το 1973 μοναδική δίοδος επικοινωνίας με 

τον υπόλοιπο κόσμο ήταν η περίφημη Σκάλα Βραδέτου, 

που αναρριχάται στην κόψη του γκρεμού και σύμφωνα 

με τους ντόπιους έχει μήκος 6 χλμ., ενώ διαθέτει 1605 

καλντεριμωτά σκαλοπάτια. Απολαμβάνουμε βόλτα στην 

καρδιά της φύσης, λίγο πριν συνεχίσουμε για το Δίλοφο, 

το μοναδικό ίσως χωριό στο Ζαγόρι που έχει διατηρήσει 

αναλλοίωτη την Ζαγορίτικη αρχιτεκτονική του. Όλα τα 

κτίσματα είναι φτιαγμένα από τον τοπικό σχιστόλιθο, γι’ 

αυτό τον λόγο το χωριό έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός 

οικισμός, όπου μόνο ανακατασκευάζονται ή 

αναστηλώνονται παλαιά κτήρια. Είναι χτισμένο πάνω σε 

δύο λόφους και αναπτύσσεται γύρω από την Κεντρική 

Πλατεία (Μεσοχώρι), από όπου ξεκινούν οι τρεις βασικοί 

πεζόδρομοι, που οδηγούν στις τρεις συνοικίες, Πάνω 

Μαχαλάς, Κάτω Μαχαλάς και Πέρα Μαχαλάς. Πέτρινες 

βρύσες, λιθόστρωτα καλντερίμια, μικρά εκκλησάκια και 

αρχοντικά κυριαρχούν παντού, ανάμεσα στα οποία και η 

ψηλότερη κατοικία στα Ζαγοροχώρια, ύψους 13,5 

μέτρων, το αρχοντικό Μακρόπουλου (Λουμίδη). 

Ενδιαφέρον έχει και ο λόγος για τον οποίο χτίστηκε αυτό 

το πανύψηλο σπίτι.  Σύμφωνα με την παράδοση, ο γιος 

ενός πλούσιου Ζαγορίτη παντρεύτηκε μία κοπέλα από το 

γειτονικό χωριό Κουκούλι. Όταν εγκαταστάθηκαν στο 

σπίτι τού γαμπρού στο Δίλοφο, η κοπέλα εξέφρασε 

έντονη νοσταλγία για το χωριό της. Τότε λοιπόν, ο 

σύζυγος έχτισε το πανύψηλο αρχοντικό για να μπορεί η 

γυναίκα του να αγναντεύει το χωριό της από τα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ψηλότερα πατώματά του! Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον 

Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων, όπου 

αν και ακατοίκητος είναι γνωστός για την 

Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του 

ανοιχτό λαογραφικό μουσείο. Σε έκταση περίπου 20 

στρεμμάτων δημόσιου δάσους, κατάφυτου από έλατα 

και πεύκα, που παραχωρήθηκε κατά χρήση στην 

Αδελφότητα από το Υπουργείο Γεωργίας, 

κατασκευάστηκε ένα σύμπλεγμα που προσπαθεί να 

αποδώσει όσο γίνεται πιο πιστά το περιβάλλον της 

σαρακατσάνικης ζωής. Με κύριο χαρακτηριστικό τη 

νομαδική κτηνοτροφία από την Πίνδο στις περιάδες της 

Ηπείρου, έχει στηθεί ένας πραγματικά εξαιρετικός 

υπαίθριος χώρος από κονάκια, μαντρί, στρούγκα, 

κιόσκι, αργαλειό, τυροκομείο και άλλα. Μετά από ένα 

σύντομο ταξίδι στο παρελθόν, παίρνουμε το δρόμο του 

γυρισμού για το Καλέντζι για διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο μας.  

4η ημέρα: Κωστήτσι- Τζουμέρκα – Γεφύρι Πλάκας – 

Άγναντα – Κτιστάδες – Συρράκο – Καλαρρύτες – 

Κωστήτσι  

Εξόρμηση στα Τζουμέρκα σήμερα, μία από τις πιο 

συγκλονιστικές εμπειρίες του ταξιδιού μας. Τα Τζουμέρκα 

είναι χωρίς υπερβολή μία από τις ωραιότερες περιοχές 

της χώρας μας, καθώς όσο δυσπρόσιτη είναι, τόσο 

συγκινεί τους λάτρεις του ωραίου. Οι κάτοικοι της 

περιοχής είναι λιγοστοί, αφού πολλοί έφυγαν πριν από 

δεκαετίες μεταναστεύοντας στα αστικά κέντρα της 

Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Λίγοι έμειναν πίσω για να 

κρατούν Θερμοπύλες, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια 

τα Τζουμέρκα να ερημώσουν. Με τον τρόπο αυτό, 

ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τον αυθεντικό 

χαρακτήρα τους, να μην αλλοιωθούν από τον μαζικό 

τουρισμό και σιγά σιγά να προσελκύουν τους 

τολμηρούς που αποφασίζουν να εγκατασταθούν ξανά 

εδώ και να δώσουν νέα πνοή στα χωριά. Θα 

ξεκινήσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο ξακουστό 

γεφύρι της Πλάκας, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των 

Βαλκανίων. Το γεφύρι έπεσε το 2015 μετά από μια 

μεγάλη κακοκαιρία, όμως σήμερα, στέκεται ξανά 

περήφανο μετά την αναστήλωσή του το 2019, 

ενώνοντας ξανά τα Τζουμέρκα με τα Κατσανοχώρια. Τη 

δεκαετία του 1880 υπήρξε συνοριακό πέρασμα προς την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η γέφυρα βομβαρδίστηκε από τις 

γερμανικές δυνάμεις. Παρ' αυτά άντεξε με μόνο ελαφριές 

ζημιές. Χαρακτηριστικό της ιστορίας, είναι πως κοντά 

στη γέφυρα υπογράφηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1944 η 

συμφωνία Πλάκας-Μυρόφυλλου. Μάλιστα, διασωζόταν 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κόγχη όπου οι τεχνίτες είχαν ζωγραφίσει τον προστάτη - 

Άγιο της γέφυρας. Συνεχίζουμε για τα Άγναντα, στο κατά 

πολλούς ομορφότερο χωριό της Ηπείρου, που πήρε το 

όνομά του από την φαντασμαγορική θέα στη γύρω 

περιοχή. Ένα κουκλίστικο, πετρόχτιστο χωριό όλο 

ανηφοριές, σκεπασμένο με κόκκινες κεραμιδοσκεπές και 

καμινάδες που αχνίζουν. Διαθέτει έναν από τους 

ελάχιστους παραδοσιακούς νερόμυλους που 

λειτουργούν ακόμα, αλλά και πολλά κρυμμένα 

μονοπάτια για πεζοπορία μέσα στην καταπράσινη 

φύση. Σειρά έχουν οι Κτιστάδες, που βρίσκονται 

ανάμεσα από τα δύο κεφαλοχώρια της περιοχής 

Άγναντα και Πράμαντα σε υψόμετρο 730 μέτρων. Το 

αρχικό όνομα του χωριού ήταν «Κουσοβίστα», σλαβικής 

προελεύσεως, που πιθανότατα μεταφράζεται ως «καλή 

θέα». Ωστόσο, το 1927 μετονομάστηκε σε Κτιστάδες 

λόγω της πληθώρας ξακουστών μαστόρων-λιθοξόων 

που κατοικούσαν στην περιοχή. Η ιστορία του είναι 

μακραίωνη, καθώς λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε από 

τα στρατεύματα του Τουρκαλβανού πασά Ισμαήλ 

Πλιάσα τον Αύγουστο του 1821 λίγους μήνες μετά το 

ξέσπασμα της επαναστάσεως. Συνεχίζουμε για δύο από 

τα πιο κουκλίστικα χωριά της Ελλάδας, το Συρράκο και 

τους Καλαρρύτες. Φαίνονται πολύ κοντά στον χάρτη, 

ωστόσο το ανάγλυφο της περιοχής αναγκάζει τον 

επισκέπτη να κάνει έναν μεγάλο κύκλο για να πάει από το 

ένα στο άλλο. Στο δρόμο ανάμεσα στα δύο χωριά 

συναντάμε τη Μονή Κηπίνας, μια αληθινή αετοφωλιά, 

έτσι όπως είναι «σφηνωμένη» στις κάθετες 

βραχοπλαγιές! Αφού απολαύσουμε τη βόλτα μας στο 

Συρράκο και στους Καλαρρύτες, με θέα τα αγέρωχα 

βουνά των Τζουμέρκων, επιστρέφουμε στη βάση μας 

στο Κωστήτσι. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Κωστήτσι- Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης – 

Αιτωλικό – Επιστροφή στην Αθήνα 

Πρωινό και ολοκληρώνουμε τις επισκέψεις και ξεναγήσεις 

μας στην Ήπειρο με μια ξενάγηση στον αρχαιολογικό 

χώρο της Δωδώνης η οποία πραγματοποιείτε με 

διπλωματούχο ξεναγό ! Η Δωδώνη ήταν διάσημη κατά 

την αρχαιότητα χάρη στο περίφημο μαντείο της. Το 

μαντείο της Δωδώνης ήταν αφιερωμένο στο Δία και 

ήταν το αρχαιότερο μαντείο στον ελλαδικό χώρο. Με 

επίκεντρο την Ιερή βελανιδιά, από το θρόισμα των 

φύλλων της και σε συνδυασμό με άλλους φυσικούς 

ήχους δινόντουσαν οι χρησμοί. Στο τέλος του 5ου π.Χ. 

αιώνα χτίστηκε μικρός ναός, ενώ την εποχή της 

βασιλείας του Πύρρου κατασκευάζονται πολλά κτίρια 

όπως το βουλευτήριο, το πρυτανείο αλλά και το μεγάλης 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χωρητικότητας θέατρο. Η περιοχή υπέστη δύο μεγάλες 

καταστροφές, από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ. και από 

τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. και το μαντείο συνεχίζει τη 

λειτουργία του χωρίς όμως ποτέ να ανακτήσει την παλιά 

του αίγλη. Το μαντείο δίνει έναν από τους τελευταίους του 

χρησμούς το 362 μ.Χ. και λίγα χρόνια αργότερα 

σταματάει να λειτουργεί, ερημώνει και ξεχνιέται από τους 

ανθρώπους μέχρι να το αποκαλύψει η αρχαιολογική 

σκαπάνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα δούμε το 

περίφημο αρχαίο θέατρο, Την Ιερά Οικία, το κτίριο που 

περιέκλειε την ιερή βελανιδιά του μαντείου, τους ναούς 

της Διώνης, της Θέμιδος, του Ηρακλή και της Αφροδίτης, 

το Βουλευτήριο και το Πρυτανείο, διοικητικά κτίρια της 

εποχής, το αρχαίο στάδιο και την ακρόπολη της 

Δωδώνης. Αφήνουμε πίσω μας την ομορφιά της 

Ηπείρου και κατευθυνόμαστε προς ένα ειδυλλιακό και 

μοναδικό στον κόσμο «νερένιο» σημείο. Το γραφικό 

Αιτωλικό, που οι ψαράδες ένωσαν τις ακτές τους με 

ξύλινα γεφυράκια και με τον χρόνο αυτά ενώθηκαν 

δημιουργώντας το πρώτο ενιαίο νησί.  Τα δύο πέτρινα 

γεφύρια που ενώνουν το νησί του Αιτωλικού με τη στεριά 

και εξασφαλίζουν την πρόσβαση οχημάτων και πεζών 

είναι κατασκευασμένα την περίοδο 1882-1885. Εδώ εκτός 

από τη μακραίωνη ιστορία του, θα ξεναγηθούμε στην 

ιστορία του αυγοτάραχου. Πώς δηλαδή τα πολύτιμα 

αβγά του κέφαλου, μέσα στο φυσικό σάκο τους, 

επιλέγονται προσεκτικά και αλατίζονται ελαφρά με 

φρέσκο φυσικό θαλασσινό αλάτι και μας δίνουν το 

ελληνικό χαβιάρι. Επί δεκαετίες το αυγοτάραχο Στέφου, 

βασισμένο σε παραδοσιακή σπιτική συνταγή, ήταν 

γνωστό σε έναν μικρό τοπικό κύκλο που το εκτιμούσε και 

το απολάμβανε ως νόστιμη και θρεπτική καθημερινή 

τροφή αλλά και ως πολύτιμο γιορτινό κέρασμα!  Ένα 

προϊόν που παρέχουν σε ικανοποιητικές ποσότητες οι 

ελληνικές λιμνοθάλασσες και που αποτελεί μία από τις 

πιο ιδιαίτερες και εκλεκτές λιχουδιές, και όχι άδικα, καθώς 

η γεύση του είναι μοναδική! Ακολουθεί η διαδρομή της 

επιστροφής το βράδυ με τις απαραίτητες στάσεις   

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Τιμή  συμμετοχής** 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!! 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο 

     17.02, 04.03, 24.03          369 € 529€  

Περιλαμβάνονται 

➢ Μετακινήσεις/ μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν.  

➢ Διαμονή στο Princess Lanassa με 

ημιδιατροφή  

➢ Έμπειρος αρχηγός/ συνοδός του γραφείου 

μας 

➢ Ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα.  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

➢ Φάκελος χαρτιών και πληροφοριών. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων, 

εκτός αν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

➢ Προσωπικά έξοδα 

➢ Φόρος διαμονής*  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 

στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα € 100 κατ’ άτομο. 

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-

18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Για ποσά 

μικρότερα των 2.500€ γίνονται μέχρι και 12 

άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον 

ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις πιστωτικές 

κάρτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την τράπεζά σας 

το ημερήσιο πιστωτικό όριο συναλλαγών της 

κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban:GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban:GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

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, 

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις 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 «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. 

 

 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 

Στον χώρο του VersusClub, 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 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! 

 

 


