
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21.02.2020              5 ημέρες 

                                 

 «Γενίτσαροι & Μπούλες» 
 

Παρακολούθηση του εθίμου «Γενίτσαροι & Μπούλες» στη Νάουσα -

Βεργίνα – Βέροια – «Πιπερόκτημα» – Λίμνη Βεγορίτιδα – Ψάρεμα στη λίμνη 

με πλάβα, με τον βραβευμένο σεφ Άγγελο Ναουμίδη – Νάουσα – Λίμνη 

Άγρα-Βρυττών-Νησίου – Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας – Λίμνη Πολυφύτου 

 

Με παρακολούθηση του μοναδικού εθίμου 

«Γενίτσαροι και Μπούλες στη Νάουσα!!! 

 



 
 

 

 

 

• Το μοναδικό έθιμο στην Ελλάδα «Γενίτσαροι & Μπούλες», το οποίο 

πραγματοποιείται για 2 συνεχόμενα Κυριακές, αυτή των Αποκρεών και 

της Τυρινής. Οι ντόπιοι προτιμούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις την 

πρώτη Κυριακή, όπου δεν κατακλύζεται η Νάουσα από τους επισκέπτες. 

Το Versus επίλεξε για εσάς την παρακολούθηση του εθίμου την Κυριακή 

των Αποκρεών, ώστε να το απολαύσετε μαζί με τους ντόπιους. 

•  Επίσκεψη στα Λουτρά Πόζαρ ή Λουτρά Λουτρακίου που αναβλύζουν 

σε θερμ. 37°, με αξιόλογη χημική σύσταση. Το γραφείο μας, θα 

προσφέρει δωρεάν είσοδο στον καταρράκτη  για μπάνιο! Η περιοχή έχει 

ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο (Σπηλαιοπάρκο Αλμωπίας) και είναι το 

πρώτο του είδους του στην Ελλάδα! 

• Ψάρεμα και ψήσιμο ψαριών στην πλάβα του βραβευμένου Σεφ Άγγελου 

Ναουμίδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Γαστρονομικές Προτάσεις 

• Στην Βέροια θα γευθείτε το παραδοσιακό ρεβανί και καζάν ντιπί 

• Στην Νάουσα μην παραλείψετε τα δοκιμάσετε τα γκαβόψαρα… δεν είναι ψαρομεζές, αλλά 

ο πιο διάσημος τσιπουρομεζές με μελιτζάνες ψημένες σε αλατόνερο με σινάπι!!! 

• Οι τοπικές νοστιμιές της Βέροιας είναι πολλές…  τοπικές συνταγές όπως Κουκουλωτό με 

κρέας αρνίσιο, Σαρμαδάκια με μαϊντανό, Ζυγούρι με κυδώνι, Φασουλονταβά, Χασάπικο, 

Βαρένικα, Αριάν ή κεφίρ, Υβριστόν, Πισία και πλούσιες άλλες συνταγές συνοδευόμενες με 

ξινόμαυρο κρασί ή τσίπουρο. Κυρίαρχο στοιχείο της Βεργίωτικης γαστρονομίας είναι η 

πίτα. Μπορεί κανείς να γευτεί πίτες όλων των ειδών όπως χορτόπιτες (τσουκνιδόπιτες, 

πρασόπιτες) τυρόπιτες, μουστόπιτες, πατσαβουρόπιτες, κρεατόπιτες, ριζόπιτες, 

κολοκυθόπιτες, μπατζόπιτες. 



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα – Παρασκευή 21/02/2020: Αθήνα – Βεργίνα – Βέροια – Aiges 

Melathron 

Αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να 

επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας: θα γνωρίσουμε την αρχαία πόλη 

που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος και θα θαυμάσουμε τους 

αρχαιολογικούς θησαυρούς του λαμπρού Μακεδονικού Βασιλείου. Η επίσκεψη στο 

Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών αποτελεί μια μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία 

που συναρπάζει. Μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα, όπου κυριαρχεί το σκοτάδι, 

λάμπουν φωτισμένα τα αρχαία αντικείμενα. Η θέα του τάφου του Φιλίππου Β΄ και των 

θησαυρών που εκτίθενται κοντά στον τόπο που βρέθηκαν, γεννά ανείπωτο θαυμασμό 

και δέος. Η χρυσή λάρνακα με το δεκαεξάκτινο αστέρι, το χρυσό στεφάνι του ηγεμόνα, 

το χρυσό διάδημα και το χρυσοπόρφυρο ύφασμα της συζύγου του, οι μοναδικές 

τοιχογραφίες - είναι μερικά μόνο από τα αριστουργήματα  που θα θαυμάσετε.  

Θα συνεχίσουμε για την πόλη της Βέροιας, όπου θα περιπλανηθούμε στην εβραϊκή 

συνοικία της Μπαρμπούτας, που διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με τα σπίτια με 

τις εβραϊκές περιγραφές, τα αρχοντικά και την Συναγωγή. Στην συνοικία της 

Κυριώτισσας θα περπατήσουμε στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης με τις βυζαντινές 

εκκλησίες. 

Γεύμα ελεύθερο. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα – Σάββατο 22/02/2020: Aiges Melathron – Λίμνη Βεγορίτιδα – 

Πιπερόκτημα – Ψάρεμα και ψήσιμο ψαριών στην πλάβα του βραβευμένου Σεφ 

Άγγελου Ναουμίδη 

Μετά το πλούσιο πρωϊνό μας, αναχωρούμε για μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις! Μας 

περιμένει μια όμορφη μέρα στη λίμνη Bεγορίτιδα, μία περιοχή, που έχει χαρακτηρισθεί 

ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. 

Οι απόκρημνες όχθες της 

αποτελούν ιδανικό 

καταφύγιο για πλήθος 

άγριων πουλιών, ενώ τα 

νερά της φιλοξενούν 

πλήθος ψαριών.  Θα 

επισκεφθούμε το 

«Πιπερόκτημα» με 

Παραδοσιακή 

Βιοκαλλιέργεια Πιπεριάς 

Φλωρίνης. Στον Άγιο 

Παντελεήμονα του Νομού 

Φλωρίνης, σε υψόμετρο 

600 μ. και σε ένα ιδιαίτερο 

ξηρό μικρόκλιμα, η οικογένεια Ναουμίδη, καλλιεργεί τη φημισμένη κόκκινη πιπεριά 

Φλωρίνης στο αγρόκτημά της. Την οποία μεταποιεί και συσκευάζει στην πετρόκτιστη 

μονάδα της, ένα ζωντανό παράδειγμα αρμονικού συνδυασμού παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής και σύγχρονων εγκαταστάσεων. Σε περιφραγμένη έκταση 80 

στρεμμάτων, αποκομμένο από άλλες καλλιέργειες, σε κοντινή απόσταση από τους 

φημισμένους αμπελώνες του Αμυνταίου, το πιπερόκτημα βρίσκεται στους πρόποδες 



 
 

του όρους Βόρα: το ιδιαίτερα ξηρό μικροκλίμα 

της περιοχής σε συνδυασμό με τη σύσταση του 

εδάφους και το πλούσιο οικοσύστημα καθιστά 

ιδανικές τις συνθήκες για την καλλιέργεια της 

πιπεριάς. Η λίμνη Βεγορίτιδα και γειτονική η λίμνη 

των Πετρών εκατέρωθεν συμβάλλουν 

καθοριστικά στην ηπιότητα του κλίματος η οποία 

ευνοεί την ανάπτυξη της πιπεριάς. Εδώ το 

φύτευμα, η συγκομιδή της πιπεριάς και το 

ξεβοτάνισμα γίνονται με το χέρι. Η χρήση 

φυτοφαρμάκων είναι απαγορευτική και για τη 

λίπανση χρησιμοποιούνται μόνο κοπριά από 

ζώα ελεύθερης βοσκής. Ανάλογα τον αριθμό 

των ατόμων, το γκρουπ θα ξεναγηθεί στο 

πιπερόκτημα και στις μουστοπιπεριές και μετά θα 

μεταβεί κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα για να 

επιβιβασθεί στην ιδιωτική πλάβα του 

βραβευμένου σεφ μας. Θα ψαρέψουμε και 

φυσικά με πολύ κέφι την θα ψήσουμε την 

«ψαριά»  μας στην πλάβα ενώ ο Σεφ μας θα 

ανασύρει κερωμένο και δροσερό κρασί από το 

βυθό της λίμνης, για να συνοδέψουμε τον εκλεκτό μεζέ μας!  

Επίσης θα δοκιμάσουμε ντόπιο τσίπουρο και θα έχουμε μια ολοκληρωμένη ξενάγηση 

και ψήσιμο ψαριών για περίπου μιάμιση ώρα!  

 Ο Άγγελος Ναουμίδης «γεννήθηκε» στη Λίμνη. Την ξέρει τόσο καλά όσο κανένας 

άλλος! Θα κινούμαστε περιμετρικά της Λίμνης Βεγορίτιδας (λίμνη Οστρόβου), και 

ουσιαστικά θα είμαστε στα σύνορα των νομών Πέλλας, Φλώρινας και Κοζάνης. Γύρω 

μας, τα όρη Βόρας στα βόρεια και Βέρμιο στα ανατολικά. Επιστροφή το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο.   

Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

Σημείωση: Κατά τους χειμερινούς μήνες, οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην μας 

επιτρέψουν το ψάρεμα στη Βεγορίτιδα. Εφόσον υπάρξει ανάγκη, ο αρχηγός της 

εκδρομής θα προτείνει εναλλακτική επίσκεψη. 

 

 

3η ημέρα – Κυριακή 23/02/2020: Aiges Melathron – Νάουσα – «Γενίτσαροι & 

Μπούλες» 

Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για τη 

Νάουσα, όπου ξετυλίγεται ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά έθιμα της Αποκριάς. Ο όμιλος 

«Γενίτσαροι & Μπούλες» θα μας υποδεχτεί 

στο πετρόκτιστο οίκημα του με κρασί και 

τσίπουρο, όπου θα ξεναγηθούμε στις 

εγκαταστάσεις του θα δούμε από κοντά την 

προετοιμασία του Γενίτσαρου. Θα γίνουμε 

ένα με το μπουλούκι και θα κατευθυνθούμε 

μαζί τους στο Δημαρχείο της πόλης για να 

πάρουμε «άδεια» από τον Δήμαρχο ώστε να ξεκινήσει ο χορός. Μόλις παρθεί η άδεια ο 



 
 

σκοπός του νταουλιού και του ζουρνά θα συνοδεύσει τα βήματα μας στους δρόμους 

της πόλης.  

Σε αντίθεση με την «αταξία» που επικρατεί τις μέρες της Αποκριάς, το έθιμο της 

Νάουσας χαρακτηρίζει η πειθαρχημένη, τυποποιημένη και εξαιρετικής αισθητικής 

εμφάνισης των συμμετεχόντων. Το ντύσιμο, 

το μάζεμα, το προσκύνημα, το δρομολόγιο, 

το μουσικό ρεπερτόριο, οι χοροί, τα όργανα 

και οι συμμετέχοντες κρατούν εδώ και αιώνες 

τους ίδιους κανόνες. Μια εμπειρία μοναδική 

που δεν περιγράφεται με λέξεις. 

Γεύμα ελεύθερο και αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 

 

4η ημέρα – Δευτέρα 24/02/2020: Aiges 

Melathron – Λίμνη Άγρα-Βρυττών-

Νησίου – Κερασιές – Λουτρά Πόζαρ 

Αλμωπίας 

Μετά το πλούσιο πρωϊνό μας, αναχωρούμε 

για μια πανέμορφη διαδρομή! Θα 

περάσουμε από τη Λίμνη Άγρα-Βρυττών-

Νησίου, για να μεταβούμε κατόπιν στα 

Λουτρά Πόζαρ. Θα θαυμάσουμε την 

καταπληκτική λίμνη, που είναι μια τεχνητή 

λίμνη που δημιουργήθηκε το 1953, στα 

δυτικά του νομού Πέλλας, για τις ανάγκες 

του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ, πάνω στην κοίτη του ποταμού Εδεσσαίου στο 

σημείο που παλιότερα υπήρχε ένα έλος, γνωστό με την ονομασία «έλη Τιάβου».  

Στα βόρειά της «σηκώνεται» επιβλητικά το Καϊμάκτσαλαν (ή Καϊμακτσαλάν) και στα 

νότια το όρος Βέρμιο. Στα δυτικά της βρίσκεται η λίμνη Βεγορίτιδα, από την οποία ήταν 

υδατικά εξαρτημένη μέχρι το 1990, και στα ανατολικά, σε απόσταση έξι χλμ. βρίσκεται η 

πόλη της Έδεσσας με τον κάμπο της.  Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων, και η 

έκτασή της, μαζί με τις γύρω γεωργικές και δασικές περιοχές φτάνει τα 12.000 

στρέμματα. Το βάθος της φτάνει μέχρι τα έξι μέτρα. Τα νερά της τροφοδοτούνται από 

τις πηγές στο Νησί και στα Βρυττά καθώς και από τοπικούς χειμάρρους. Πρόκειται για 

ένα πανέμορφο υγροβιότοπο με πολλές διαφορετικές εικόνες. Στα δυτικά της 

βρίσκονται οι «Πηγές» 

με κρυστάλλινα νερά 

που εκβάλλουν στη 

λίμνη και όμορφα 

αυτοσχέδια ξύλινα 

γεφυράκια. Οι 

πανέμορφοι 

καλαμιώνες, οι 

δαίδαλοι με τα 

κανάλια, τα 

υγρολίβαδα και το 

απροσπέλαστο 

εσωτερικό της, την 

διαφοροποιούν από 



 
 

πολλούς άλλους υγροβιότοπους. Η λίμνη Άγρα-Βρυττών-Νησίου είναι από τους πιο 

όμορφους τόπους για περπάτημα και παρατήρηση της άγριας φύσης στη Βόρεια 

Ελλάδα!!  Θα σταματήσουμε και θα απολαύσουμε τη φύση!  

Στη συνέχεια, ακολουθούμε τη διαδρομή προς το γραφικό χωριό Κερασιές. Οι 

Κερασιές είναι ένα ακόμα χωριό της Ορεινής Πέλλας. Στο κέντρο του χωριού υπάρχει 

μία πανέμορφη, παραδοσιακή γραφική πλατεία, στην οποία δεσπόζει ένας μεγάλος 

πλάτανος και γύρω υπάρχουν καφενεία  και παντοπωλεία.  

Συνεχίζουμε για τα 

Λουτρά Πόζαρ. Η 

μόδα των spa, 

έκανε την 

τελευταία δεκαετία, 

διάσημα τα 

ιαματικά Λουτρά 

Πόζαρ! Το νερό 

των λουτρών 

αναβλύζει σε 

θερμοκρασία 37ο 

C, έχει πολλές 

θεραπευτικές 

ιδιότητες και είναι 

πόσιμο. Η λέξη 

«πόζαρ» σημαίνει 

θράκα, αναμμένο κάρβουνο. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, στην περιοχή ήταν 

οχυρωμένος ο σερβικός στρατός. Ένας Σέρβος ενθουσιασμένος από τα ζεστά νερά 

έφτιαξε την πρώτη γούρνα. Μετά τη συνθήκη του Νεϊγί το 1919, η περιοχή της Αριδαίας 

επιστρέφει στο ελληνικό κράτος και αρχίζει η διαχείριση των λουτρών από έναν 

Αθηναίο αρχικά και αργότερα από τον Πόντιο γαμπρό του, ο οποίος ύστερα από 

απαλλοτρίωση των κτημάτων γύρω από τις πηγές, έχτισε το υδροθεραπευτήριο. Από 

το 1982-1994 τα λουτρά ανήκαν στην κοινότητα Λουτρακίου. Το 1994, μάλιστα 

κατασκευάστηκε η πισίνα. Σήμερα,  τα λουτρά διαχειρίζεται ο δήμος Αλμωπίας.  

Οι ιαματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ αναβλύζουν σε υψόμετρο 390 μ. 

Δημιουργούνται από το νερό της βροχής, το οποίο εισχωρεί στο έδαφος σε μεγάλο 

βάθος, θερμαίνεται, στη συνέχεια ανεβαίνει ψηλότερα και σταδιακά εμπλουτίζεται με 

μέταλλα και άλλα στοιχεία. Ξεχωριστή ομορφιά στον τόπο προσδίδουν οι φυσικοί 

καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού, με ιαματικό νερό, ό-που μπορεί ο επισκέπτης 

να κάνει το μπάνιο του τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους αναψυχής. Θα 

προσφέρουμε είσοδο στον καταρράκτη. Tο πάρκο αποτελείται από σύμπλεγμα 17 

σπηλαίων και τα παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό τους, 

είναι μάρτυρες της κατοίκησης της περιοχής από τη Νεολιθική Εποχή. Πολλά από αυτά 

εκτίθενται στο Φυσιογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, συνοδεία 

πλούσιου φωτογραφικού υλικού.   

 

5η ημέρα – Τρίτη 25/02/2020: Aiges Melathron – Λίμνη Πολυφύτου - Επιστροφή 

Αθήνα 

Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε στη λίμνη Πολυφύτου. Η λίμνη Πολυφύτου είναι μία 

μεγάλη τεχνητή λίμνη που έχει δημιουργηθεί στο ρου του ποταμού Αλιάκμονα και κόβει 

στα δύο το νομό Κοζάνης στα ανατολικά του. Η λίμνη δημιουργήθηκε το 1973, μετά την 

κατασκευή του ομώνυμου φράγματος της ΔΕΗ (Πολυφύτου), ύψους 112 μέτρων, στα 



 
 

Στενά του Αλιάκμονα. Γύρω της υψώνονται πολλοί διάσημοι ορεινοί όγκοι: Πιέρια, 

Βέρμιο, Τίταρος, Καμβούνια, Βούρινος και Άσκιο. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 128 

είδη πουλιών, από τα οποία 82 φωλιάζουν εδώ. Σημαντική είναι η παρουσία των 

αργυροπελεκάνων με περισσότερα από 100 άτομα να ζουν σε μόνιμη βάση στην 

λίμνη. Από τους ερωδιούς εδώ φωλιάζουν λευκοτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, 

αργυροτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες και νυχτοκόρακες, ενώ οι κορμοράνοι δημιουργούν 

δύο μεγάλες αποικίες. Από τα αρπακτικά εδώ ζούνε φιδαετοί, γερακίνες, αετογερακίνες,  

λιβαδόκιρκοι, διπλοσάινα, πετρίτες, ξεφτέρια, σπάνια χρυσογέρακα, μαυροκιρκίνεζα, 

βραχοκιρκίνεζα, μπούφοι, τυτούδες, κουκουβάγιες, κ.ά. Άλλα θαυμαστά είδη της 

λίμνης είναι οι μαυροπελαργοί, οι λευκοί πελαργοί, τα ποταμογλάρονα, οι χαλκόκοτες, 

τα περιστασιακά φοινικόπτερα, οι μελισσοφάγοι, οι χαλκοκουρούνες, οι φάσσες, τα 

τρυγόνια, οι γερακότσιχλες, οι αβοκέτες, τα σκουφοβουτηχτάρια, οι κοκκινοσκέληδες, 

οι δασότρυγγες, οι μαχητές, οι τουρλίδες, οι χουλιαρόπαπιες, τα κιρκίρια, τα γκισάρια, 

οι μαυροκέφαλες πάπιες, οι γιδοβυζάχτρες, οι αμπελουργοί, τα αηδόνια, οι γαλιάντρες, 

οι κοκκινοκεφαλάδες και οι αετομάχοι. Οι όχθες της λίμνης, οι θαμνώδεις εκτάσεις, τα 

υγρολίβαδα και οι καλλιέργειες είναι εξαιρετικοί τόποι ορνιθοπαρατήρησης.  

Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις εκδρομής: 

1. Για την ημερήσια εκδρομή ψαρέματος στη Βεγορίτιδα με την 20θέσια πλάβα, του 

βραβευμένου Σεφ μας, Άγγελου Ναουμίδη:  Βάση του αριθμού των συμμετεχόντων, 

το γκρουπ θα «χωριστεί». Κάποια άτομα από το γκρουπ, θα ξεναγούνται στο 

πιπερόκτημα και κάποια άλλα, θα κάνουν τη βαρκάδα καθώς έχει προδιαγραφές 

χωρητικότητας για την ασφάλειά μας. 

2. Συνιστώνται αθλητικά κλειστά παπούτσια ή μποτάκια, για τις εκδρομές μας. 

3. Συνιστάται να έχετε μαζί σας πετσέτες ή μπουρνούζι και παντόφλες για την επίσκεψη 

σας στα Λουτρά Πόζαρ. Μην ξεχάσετε τα μαγιό σας! 

 



 
 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

✓ Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

✓ Διαμονή στο πολυτελές Aiges Melathron 4* για 4βραδιές  

✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωϊνό & δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο)  

✓ Κατά την άφιξη των πελατών, θα προσφερθεί δωρεάν τοπικό ούζο ή τσίπουρο 

✓ Επιπρόσθετα προσφέρουμε δωρεάν ένα απλό γεύμα, από την «ψαριά» μας, 

όπου θα ψήσουμε τα ψάρια που θα ψαρέψουμε, την ημέρα εκδρομής με την 

πλάβα και το βραβευμένο σεφ, Άγγελο Ναουμίδη. 

✓ Δωρεάν η είσοδος στον όμιλο «Γενίτσαροι & Μπούλες» για την προετοιμασία του 

Γενίτσαρου και την ξενάγηση  

✓ Είσοδος στον καταρράκτη των Λουτρών Πόζαρ 

✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

✓ Folder πληροφοριών (στυλό, luggage tag, sudoku) 

✓ Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75ετών 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

✓ Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & Μουσεία 

✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων 

✓ Γεύματα εκτός ξενοδοχείου  

✓ Προσωπικά έξοδα 

✓ Φόρος διαμονής* (3€/δωμάτιο/διανυκτέρευση) 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο για 5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

21.02 €329 €409 κατόπιν ζήτησης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 

Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται 

από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 

2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 

 

 



 
 

 

Hotel Aiges Melathron 

 

Αν ψάχνετε τη διακριτική πολυτέλεια, την άψογη φιλοξενία και την υψηλή 

ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών τότε το Ξενοδοχείο μας 'Αιγές Μέλαθρον' 

μπορεί να σας τα εγγυηθεί όλα αυτά και ταυτόχρονα να σας εξασφαλίσει την 

άρτια και ευχάριστη διαμονή σας. Καθώς είμαστε ένα οικογενειακά διοικούμενο 

ξενοδοχείο 4 αστέρων, που ηγείται στην πόλη της Βέροιας και την ευρύτερη 

περιοχή, γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη του επισκέπτη να νιώθει οικεία και 

φιλικά στο χώρο διαμονής του αλλά ταυτόχρονα να μην χάνεται ο άψογος 

επαγγελματισμός όσον αφορά στην πληθώρα και στην ποιότητα των 

παροχών.  

Το ξενοδοχείο αποτελείται από 54 δωμάτια (εκ των οποίων τα 4 είναι και για 

Α.Μ.Ε.Α.). Υπάρχει εστιατόριο, καφετέρια, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 

σάουνα, αίθουσες σεμιναρίων-συνεδρίων με τον ανάλογο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε wifi  internet σε όλους τους 

χώρους και τα δωμάτια του ξενοδοχείου καθώς και άνετο parking.  

Το ξενοδοχείο λοιπόν 'Αιγές Μέλαθρον' αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για 

κάθε Έλληνα ή διεθνή ταξιδιώτη, που ταξιδεύει μεμονωμένα, οικογενειακά ή σε 

γκρουπ, για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους. 

Στα δωμάτια κυριαρχεί το πορφυρό χρώμα και με κάποιες χρυσές πινελιές, 

προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε την ζεστή ατμόσφαιρα με την κλασική 

μεγαλοπρέπεια, που αξίζει να απολαμβάνει ο κάθε επισκέπτης μας, 

προκειμένου να νιώθει μοναδικός και ξεχωριστός. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέσεων 

 

 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατάθεση της 

προκαταβολής σας, με σκοπό να 

καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλείψετε 

να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό 

όριο συναλλαγών των πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην 

όποια συναλλαγή με το Versus Travel. 

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 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€.  

 

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.  

 

 

 

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 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! 

 

 


