
 

  

 Αναχώρηση 29/4 /2021      6 ημέρες 

Βροντερό Πάσχα στην Χίο  



 

 
 

 

Το ταξίδι σε λίγες 

γραμμές 

Σαλπάρουμε για να ζήσουμε από 

κοντά το ιδιαίτερο Πάσχα στο νησί 

της Χίου. Θα γνωρίσουμε το νησί της 

Μαστίχας , του Ομήρου και της 

ναυτοσύνης μέσα στην κατάνυξη 

των ημερών. Η διαμονή μας είναι στο 

ξενοδοχείο Chandris , το πιο 

πολυτελές του νησιού και στο κέντρο 

της πόλης . Θα παρακολουθήσουμε 

την ακολουθία του επιταφίου στα 

μεσαιωνικά Μεστά . 

Θα ξεναγηθούμε στα ατόφια χωριά 

του νησιού , απείραχτα από τον 

τουρισμό , την Βολισσό και την 

Ανάβατο που οι αρχαιολόγοι 

ονομάζουν < Μυστρά του Αιγαίου >. 

Το βράδυ της Ανάστασης θα 

παρακολουθήσουμε στο Βροντάδο 

τον εντυπωσιακό ρουκετοπόλεμο !  

Την ημέρα του Πάσχα θα αφεθούμε 

στη γοητεία που κρύβει το Πυργί και η 

θάλασσα στα περίφημα Μαύρα 

Βόλια , μια από τις καλύτερες 

παραλίες της Ελλάδας !     

Σας προτείνουμε να γνωρίσετε τις 

Οινούσσες ,την πατρίδα μερικών από 

τους μεγαλύτερους Έλληνες 

εφοπλιστές .  

Όλα τα παραπάνω θα τα ζήσουμε 

πασπαλισμένα με μαστίχα Χίου και 

θα τα συνοδεύσουμε με υπέροχα 

γλυκά του κουταλιού !     

 

 
 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Ένα μοναδικό ταξίδι στο νησί της Χίου για να ζήσουμε από κοντά ένα 

από τα πιο διάσημα Πάσχα της Ελλάδος . 

 

Highlights – Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

• Διαμονή στο Chios Chandris με ημιδιατροφή 

προσαρμοσμένη στην Μεγάλη Εβδομάδα και την 

Ανάσταση !  

• Εκδρομή στις Οινούσσες με την τεράστια ναυτική 

παράδοση !    

• Επισκέψεις σε μεσαιωνικά χωριά όπως η Βολισσός και 

η Ανάβατος . 

• Παρακολούθηση της ακολουθίας του επιταφίου στα 

Μεστά  

• Επίσκεψη στο Πυργί και στην παραλία Μαύρα Βόλια  

• Παρακολούθηση του ιστορικού εθίμου του 

ρουκετοπόλεμου στο χωριό Βροντάδος   

• Ξενάγηση στην πόλη της Χίου ! 

• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός – συνοδός γνώστης του 

προορισμού   

• Δυνατότητα παράτασης στην Μυτιλήνη με διαμονή 

στο Heliotrope Hotel 4* με πρωινό  

 

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα, συγκρίνετε και μην 

συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο !! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μυροβόλος Χίος , το νησί της μαστίχας και του Ομήρου , είναι , απροσδόκητα σίγουρα ένας 

μάλλον ανεξερεύνητος προορισμός . Γνωστή για τους καπετάνιους της , όπως και τα γειτονικά 

Ψαρά και Οινούσσες, η Χίος ποτέ δεν είχε ως πρώτη προτεραιότητα της τον τουρισμό, όμως τα 

χαρίσματα της και τα ιδιαίτερα έθιμα την κάνουν αφάνταστα ελκυστική ! Το ευλογημένο και 

πιστοποιημένα ιαματικό <δάκρυ> της μαστίχας , τα μεσαιωνικά της χωριά με την απίστευτη 

αρχιτεκτονική , τα περίφημα <ξυστά> , οι ακρογιαλιές της , οι κατανυκτικές λειτουργίες σε 

βυζαντινές εκκλησιές , η χαρά της Ανάστασης με τον ρουκετοπόλεμο και άλλα πολλά κάνουν την 

Χίο ένα προορισμό που μπορεί να σας χαρίσει ένα από τα ωραιότερα Πάσχα ….       

Και το ταξίδι συνεχίζεται για όσους το θελήσουν στην Μυτιλήνη .   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαστίχα,  

το ανεκτίμητο δώρο της χιώτικης φύσης 
 

Η μαστίχα είναι ένα σπάνιο είδος σχίνου που καλλιεργείται αποκλειστικά και μόνο στο νησί της Χίου. Το 

μέγα παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ενώ δέντρα που ανήκουν την οικογένεια του μαστιχόδεντρου, 

σχίνοι δηλαδή, φύονται και σε άλλες μεσογειακές χώρες, το μαστιχόδεντρο ευδοκιμεί μόνο στη Χίο. Και 

μάλιστα ούτε καν σε ολόκληρο το νησί αλλά μονάχα στο νότιο τμήμα του, στα Μαστιχοχώρια. Είναι, 

λένε, σαν κάποιος να τράβηξε μία γραμμή στον χάρτη και να είπε «έξω από αυτή τη γραμμή δεν θα 

ευδοκιμήσει ποτέ η μαστίχα!» Και πράγματι, προσπάθειες καλλιέργειας μαστίχας που έγιναν κατά 

καιρούς σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και στη βόρεια Χίο, απέτυχαν 

παταγωδώς! 

 

Το μαστιχόδεντρο φτάνει σε ύψος τα τρία περίπου μέτρα, έχει μικρά, σκληρά φύλλα ελλειπτικού 

σχήματος και κόκκινα άνθη. Ο κορμός του έχει ακανόνιστες «ρυτίδες», σαν το πεύκο. Ο «καρπός» του 

δεν βγαίνει στα κλαριά του αλλά από τον κορμό, είναι σαν ρητίνη δηλαδή. Η διαδικασία της 

παραγωγής της μαστίχας είναι κι αυτή ιδιαίτερη: ξεκινά γύρω στα μέσα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, 

όταν οι μαστιχοπαραγωγοί χαράσσουν τον κορμό και τα κλαδιά του δέντρου, από όπου μετά από 

λίγες ημέρες θα αρχίσει να εκκρίνεται η ρητίνη, η μαστίχα δηλαδή, για να στερεοποιείται μέσα σε 

περίπου δεκαπέντε ημέρες, ανάλογα πάντα και με τις καιρικές συνθήκες. 

 

Οι θεραπευτικές δράσεις της μαστίχας ήταν γνωστές ήδη από την αρχαιότητα. Ο Ηρόδοτος ανέφερε 

ότι οι κάτοικοι της Χίου συνήθιζαν να μασούν το αποξηραμένο ρητινώδες υγρό που έρεε από τον 

φλοιό του μαστιχόδεντρου, ενώ ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης υπογράμμισαν την 

ευεργετική της επίδραση στο στομάχι.  

 

 



 

 
 

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στην Βροντάδο ! 

Εμείς κι αν πολεμήσαμε κακία δεν θα μείνει την άλλη μέρα της Λαμπρής 

εγκλείσαμε Ειρήνη !! 

Ο Ρουκετοπόλεμος έχει τις ρίζες του στις τελευταίες δεκαετίες της Τουρκοκρατίας. Οι ενορίτες των δυο 

αντικριστών εκκλησιών, του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερυθιανής, αντάλλασαν τη βραδιά της 

Ανάστασης βολές με κανονάκια. Αυτά τα έφερναν οι ναυτικοί από εμπορικά πλοία, που 

παροπλίζονταν. Τα έστηναν στους αυλόγυρους των ναών, τα γέμιζαν με 1-2 οκάδες χοντρή πυρίτιδα 

και από εκεί βαρούσαν την ώρα της Αναστάσεως, προσπαθώντας με τον κρότο να σπάσουν τα 

τζάμια των απέναντι.  

Το 1889 άναψαν τόσο τα 

αίματα, που άρχισαν να 

ξηλώνουν τις πέτρες από τις 

αυλές και να γεμίζουν τα 

κανόνια για να επιτεθούν με 

βότσαλα εναντίον του 

«εχθρού». 

 Οι Τούρκοι, βλέποντας το   

κατέσχεσαν τα κανονάκια, 

φοβούμενοι μια γενικότερη 

εξέγερση της Χίου. 

 

Η κατάσχεση έκανε τους 

κατοίκους του Βροντάδος  

να σκαρφιστούν νέους 

τρόπους έκφρασης του 

αναστάσιμου «καβγά». Η 

λύση δόθηκε από ένα 

πυροτεχνουργό που  

θυμήθηκε τη συνταγή που 

του είχαν δώσει κάποιοι 

Ιταλοί και τους πρότεινε τις 

ρουκέτες. 

 

Οι ενορίτες του Αγίου Μάρκου έφεραν ορισμένες ρουκέτες στο Βροντάδο, με αποτέλεσμα να διαδοθεί 

η φήμη τους και να τη μάθουν και οι  ενορίτες της Παναγίας . 

Έτσι κατέληξαν τη βραδιά της Ανάστασης να βάζουν στόχο οι μεν το καμπαναριό της Παναγιάς 

Ερυθιανής και οι δε τον τρούλο και το λιονταράκι του Αγίου Μάρκου. Τα πρώτα χρόνια η προμήθεια 

των ρουκετών γίνονταν από τον ίδιο πυροτεχνουργό που είχε την ιδέα , στην συνέχεια όμως βρήκαν 

τον  τρόπο κατασκευής του πυροτεχνουργού και τις έφτιαχναν μόνοι τους.  

Η εκτόξευση αρχικά γίνονταν από τα κεραμίδια των δύο ναών. Τα ατυχήματα που κατά καιρούς 

συνέβαιναν υποχρέωσαν τους ρουκετατζήδες να κατέβουν από τις κεραμοσκεπές και να σκορπίσουν 

σε θέσεις με οπτικό πεδίο γύρω από τις δυο ενορίες. Έκτοτε το έθιμο διεξάγεται κάθε χρόνο, με μια 

μικρή διακοπή της περίοδο της Κατοχής και τα τρία πρώτα χρόνια της Δικτατορίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
1η Ημέρα: Πειραιάς – Χίος  

Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση για 

το μυροβόλο νησί του Βορείου Αιγαίου την Χίο . 

2η ημέρα:  Χίος -Μεστά -παρακολούθηση Ιεράς 

ακολουθίας Επιταφίου  

Άφιξη πολύ νωρίς στη Χιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας.  Ταχτοποίηση , λίγος χρόνος για ξεκούραση και 

αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πόλη της Χίου . Θα 

επισκεφτούμε το Ναυτικό Μουσείο , την βιβλιοθήκη , το 

λαογραφικό Μουσείο Φιλίππου Αργέντη , το μικρό 

παλάτι του Ιουστινιάνη , θα σεργιανίσουμε στα δρομάκια 

της χώρας με τους πένθιμους ήχους από τις καμπάνες 

να μας  δινουν ρίγη συγκίνησης .. 

Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα μεσαιωνικά  

Μεστά , ένα από τα ωραιότερα χωριά της Μεσογείου για 

να παρακολουθήσουμε κατανυχτικά τον επιτάφιο να 

περιφέρεται στα γραφικά δρομάκια του χωριού . Το 

βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για νηστίσιμο 

δείπνο και διανυκτέρευση . 

3η ημέρα: Βολισσός – Αναβατός – Βροντερή Ανάσταση   

Σήμερα  αναχωρούμε οδικώς για τα δυτικά και το χωριό 

Βολισσός, από τους μεγαλύτερους οικισμούς της Χίου. 

Στην κορυφή του χωριού δεσπόζει το βυζαντινό κάστρο 

που κατά τις εκτιμήσεις χτίστηκε από τον Βελισάριο, 

στρατηγό του Ιουστινιανού. Και ο ίδιος ο οικισμός 

ωστόσο είναι ένας παράδεισος για εξερεύνηση, με τα 

στενά καλντερίμια, τα αρχοντόσπιτα και τους 

ανεμόμυλους που χαρακτηρίζουν το τοπίο .Η επόμενη 

στάση μας είναι το  χωριό Ανάβατος, ένας σχεδόν 

εγκαταλειμμένος μεσαιωνικός οικισμός (στην τελευταία 

απογραφή του 2011 μετρούσε μόλις έναν κάτοικο!). Τον 

έχουν αποκαλέσει και «ο Μυστράς του Αιγαίου» χάρη 

στη φρουριακή του αρχιτεκτονική, με τα δύο φαράγγια 

του και τη μία μόνο είσοδο στον οικισμό. Η αίσθηση να 

σεργιανάς στα χορταριασμένα καλντερίμια ενός 

μεσαιωνικού χωριού δεν περιγράφεται με λόγια. 

Επιστροφή στη Χίο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά 

στο Βροντάδος για να παρακολουθήσουμε την 

ανάσταση  και τον περίφημο ρουκετοπόλεμο. Τι είναι 

αυτος ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο της Χίου ? Είναι  

το έθιμο κατά το οποίο το βράδυ της Ανάστασης 

χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες εκτοξεύονται ανάμεσα στις 
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δύο εκκλησίες της περιοχής , την Παναγία Ερειθιανη και 

τον Άγιο Μάρκο . Το ‘έθιμο έχει τις ρίζες του την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας. Οι Ενορίτες της Παναγίας 

Ερειθιανής έχουν ως στόχο να πετύχουν με τις ρουκέτες 

τους τον τρούλο και το έμβλημα του Αγίου Μάρκου ενώ 

οι ενορίτες του Αγίου Μάρκου το ρολόι του 

καμπαναριού της Παναγίας Ερειθιανής. Μετα την 

Ανάσταση επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για το 

Αναστάσιμο δείπνο . Διανυκτέρευση . 

4η ημέρα Πυργί – Μαύρα Βόλια  

Το πρωινό μας σήμερα είναι χαλαρό  και την ημέρα μας 

θα την αφιερώσουμε στο νότιο μέρος του νησιού και το 

Πυργί , το «ζωγραφιστό χωριό», μια αληθινή Κιβωτός 

λαογραφικής, αρχαιολογικής, γλωσσολογικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα δούμε τα περίφημα 

«ξυστά», τις ζωγραφικές παραστάσεις στις προσόψεις 

των σπιτιών και τις «δοξαράδες», τις αψίδες με τις οποίες 

συνδέονται πολλά από αυτά.  Στη συνέχεια θα  

περάσουμε από τα Μαύρα Βόλια, την περίφημη 

παραλία με τα σκούρα βότσαλα  ηφαιστειακής 

προέλευσης που φιγουράρει στις λίστες με τις καλύτερες 

ακτές της χώρας μας . Η ημέρα μας ολοκληρώνεται  με 

την την επιστροφή μας στη Χίο. Πασχαλινό γεύμα στο 

ξενοδοχείο μας . Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα Οινούσσες 

Σήμερα σας προτείνουμε να γνωρίσετε τις  Οινούσσες 

που στέκουν ψηλά στα νούμερα της παγκόσμιας  

ναυτιλίας . Αυτό το μικρό νησάκι των μόλις 15 τ.χλμ. έχει 

τεράστια ναυτική παράδοση, με πολλές γενεές ναυτικών 

να έχουν γαλουχηθεί σ’ αυτήν. Η ελληνική ναυτιλία 

οφείλει πολλά στην τοπική παράδοση, δεν είναι τυχαίο 

λοιπόν το γεγονός πως λειτουργούν εδώ Ναυτικό Λύκειο 

και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού! Στην προαιρετική 

αυτή εκδρομή (κόστος δεν περιλαμβάνεται) 

απολαμβάνουμε τη γνωριμία μας με τις Οινούσσες, 

επισκεπτόμαστε το τοπικό Ναυτικό Μουσείο για να 

μάθουμε τα πάντα για τη ναυτική παράδοση των 

νησιών, και χαιρόμαστε το μπάνιο μας σε κοντινή 

παραλία! Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Χίο και στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα Χίος – Πειραιάς  

Ημέρα ελεύθερη στη Χίο σήμερα, και στη συνέχεια θα 

επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στον 

Πειραιά .Αναχώρηση από την Χίο βραδυ και άφιξη στον 

Πειραιά ξημερώματα της επόμενης μέρας. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

Για όσους το επιθυμούν σας προτείνουμε επέκταση στην 

Μυτιλήνη για 3 επιπλέον βράδια ! 

Η όμορφη πόλη της Μυτιλήνης θα σας ξαφνιάσει από 

την πρώτη στιγμή και η κομψότητά των κτηρίων θα σας 

κάνει να αναρωτηθείτε αν βρίσκεστε σε  ελληνικό νησί  ή 

στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 

Η Μυτιλήνη έχει σήμερα 25.000 κατοίκους. Τα ιστορικά 

κτίρια δεν "χάνονται" κάτω από το βάρος των 

πολυκατοικιών και της άναρχης σε κάποια σημεία 

δόμησης. Οι διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί δένουν 

στην εντέλεια μεταξύ τους: πύργοι σαν οχυρά, 

αρχοντικά, άλλα με τζαμωτά και άλλα με ξύλινα ή 

πέτρινα σαχνισίνια, υπέροχα νεοκλασικά, αστικά σπίτια. 

Ιδού η Μυτιλήνη του 19ου αιώνα, η Μυτιλήνη της 

βιομηχανικής επανάστασης.  

Η πόλη που τροφοδοτούσε τις αγορές της Ευρώπης με 

λάδι πρώτης ποιότητας, που έστελνε στις κομψές 

Γαλλίδες των σαλονιών τα μοσχοσάπουνά της, που τα 

πλοία της κυριαρχούσαν στη θάλασσα, που το ούζο 

της κατακτούσε τον κόσμο...  

Εδώ, σε αυτά τα σπίτια, στη Σουράδα αλλά και στο 

Κιόσκι, κάτω από το κάστρο της Μυτιλήνης, στο Μόλυβο 

και στο Πλωμάρι, ζούσαν οι έμποροι και οι βιομήχανοι 

της εποχής. Οι επαφές τους με την Ευρώπη δεν έφεραν 

στο νησί μόνο χρήμα, αλλά και πολιτισμικές επιρροές, 

που πέρασαν στα σπίτια, στα εργοστάσια (τα 

βιομηχανικά κτίρια είναι το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της 

αρχιτεκτονικής στη Λέσβο), στον τρόπο ζωής, στα 

γράμματα, στις τέχνες, αλλά και στην οργάνωση της 

κοινωνίας. Η σημερινή πρωτεύουσα της Λέσβου έχει 

σαφώς το άγχος μιας μεγάλης πόλης τη μέρα, 

χαλαρώνει όμως την ώρα της μεσημεριανής σιέστας και 

μόλις πέσει ο ήλιος ξεχύνεται στην παραλία (όπου 

βρίσκονται τα περισσότερα φαγάδικα, μπαρ και καφέ), 

κάθεται στις καρέκλες πάνω στο κύμα, 

απολαμβάνοντας φρέσκο ψάρι στη Θερμή, στην 

Παναγιούδα, στη Σκάλα Μιστεγνών, ρομαντσάρει με τα 

εκπληκτικά παιχνίδια του φεγγαριού στον Κόλπο της 

Γέρας, ανεβαίνει στο Καγιάνη για μεζέδες και θέα. Οι 

Μυτιληνιοί είναι ψαγμένοι και ξέρουν να διαλέγουν το 

καλύτερο!  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Κατά άτομο σε  δίκλινο  
Επιβάρυνση  

μονόκλινου 

29/4/2021 € 499 € 180 

Προέκταση Μυτιλήνης  195€ 255€ 

Περιλαμβάνονται 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 

μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή συνολικά 4  διανυκτερεύσεων στη 

Χίο, ή 4 διανυκτερεύσεων στη Χίο και 3 στη 

Μυτιλήνη. 

• Ημιδιατροφή καθημερινά στην Χίο  

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 

μας 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική 

ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 

• ΦΠΑ. 

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 διεκπεραιωτή 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.  

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

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

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

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



 

 
 

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

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 

• Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

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! 

 

 


