
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Αναχωρήσεις: 23.02, 03.03, 23.03                                                              5 Ημέρες 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Τα περίφημα Χάλκινα της Γουμένισσας  

(θα παίξουν αποκλειστικά για το γκρουπ μας)  

Σπάνια εξόρμηση με jeeps 4X4 στην Κοιλάδα του Μεσιανού Νερού με 

δενδροχρονολόγηση από Οικοξεναγό Άγριας Φύσης! 

Οινογευσία με Νεγκόσκα Αϊδαρίνη – Βαρκάδα στη Λίμνη Κερκίνη  

– Σέρρες Παράδοση με «Ραγιάν» – Πιπερόκτημα – Βεγορίτιδα 
 

ΔΙΠΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ! 

 

Με σπάνια εξόρμηση με jeep 4x4 στην Κοιλάδα του Μεσιανού Νερού 



             

Η διαφορετικότητα του Versus 
 
 
 
 

➢ Το Versus εξασφάλισε για εσάς, διαμονή στην πανέμορφη Γουμένισσα Κιλκίς! 

➢ Παραδοσιακό πρωινό απο τα χεράκια της ιδιοκτήτριας Πόπης! Καθημερινά θα εναλλάσσονται 

15είδη διαφορετικών φρούτων μαρμελάδας. Μία από τις μαρμελάδες μας θα είναι από 

αγριόσπορους τριαντάφυλλου, η άλλη θα είναι από κράνο ή άγριο δαμάσκηνο κ.τ.λ.. Μοναδικές 

γεύσεις!! 

➢ Τις 2 μέρες θα σερβιριστεί  σπιτική πίτα (σπανακόπιτα και κολοκυθόπιτα αλμυρή) με χειροποίητο 

φύλλο από την οικοδέσποινα  Πόπη! Και τις άλλες  3 μέρες  θα σερβιριστεί τραχανάς και ομελέτα, 

ενώ την επόμενη θα υπάρχουν χυλοπίτες και λουκάνικα τοπικά, και το τελευταίο πρωινό θα 

περιλαμβάνει λουκουμάδες. 

➢ Τη διαδικασία παραγωγής της πίτας, μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το προηγούμενο 

βράδυ σε συνεννόηση πάντα με την οικοδέσποινα! 

➢ Βάζο με γλυκό κεράσι προσφορά της Versus Travel,σε κάθε συμμετέχοντα, την ημέρα της 

άφιξης,από την τοπική ποικιλία κερασιών, ΡΟΥΠΚΑ, από την εταιρία «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΕΣ» 

➢ Οινογευσία με κάποιο σπιτικό έδεσμα στο Οινοποιείο Αϊδαρίνης (μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

τη 2η είτε την 3η ημέρα)  

➢ Κάποια στιγμή και αφού διαμένουμε στη Γουμένισσα, ενημερώνουμε ότι στο κελάρι του πατρικού 

σπιτιού του ιδιοκτήτη του οινοποιείου, βρίσκεται το πατητήρι-κειμήλιο της οικογένειας (χρονολογείται 

από το 1852). Ο κος Χρήστος Αϊδαρίνης, όποτε έχει τον χρόνο κατά τη διαμονή μας στη Γουμένισσα, 

θα μας ανοίξει την οικία του, για να το δούμε). 

➢ Επίσκεψη στους καταρράκτες της Έδεσσας, πασίγνωστο θέαμα απείρου κάλλους για όλη την 

Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.   

➢ Επίσκεψη στον Άγιο Παντελεήμονα του Νομού Φλωρίνης, δίπλα στη Λίμνη Βεγορίτιδα,σε 

υψόμετρο 600 μ. και σε ένα ιδιαίτερο ξηρό μικρόκλιμα, θα δούμε πώς καλλιεργείται η φημισμένη 

κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης στο διάσημο αγρόκτημα της οικογένειας Ναουμίδη! Η ξενάγηση διαρκεί 

περίπου 1 ώρα και φυσικά θα μπούμε στο πιπερόκτημα! Αλλά και στο κελάρι, όπου ωριμάζουν οι 

μουστοπιπεριές! Και στο «Πιπεράδικο»! 

➢ Off road Εκδρομή με jeeps / Μία άλλη διαδρομή για να θαυμάσουμε την ανθισμένη φύση και 

να ξεναγηθούμε με Οικοξεναγό Άγριας Φύσης στο Μεσιανό Νερό! Μία ΣΠΑΝΙΑ διαδρομή, 

αποκλειστικά στο Versus Travel! 

➢ Καθημερινά δείπνο σε παραδοσιακές ταβέρνες της Γουμένισσας, με ιδιαίτερες γεύσεις του 

τόπου και κρασί! 

➢ Σε ένα από τα δείπνα μας σε όμορφη παραδοσιακή ταβέρνα, θα έχουμε μαζί μας την μπάντα 

των Χάλκινων Γουμένισσας  και με κυρίως πιάτο τη χοιρινή τηγανιά με κάστανο! 

mailto:https://www.oigoumenisses.gr/products/glyka-tou-koutaliou/roupka-kerasi


Τα διάσημα Κεράσια Βοδενών 

Οι δρόμοι της γεύσης με οδηγό το μικρό αγαπημένο κόκκινο φρούτο!  

Η Έδεσσα & η Ορεινή Πέλλα φημίζονται για την ιδιαίτερη γεωμορφολογία με ψηλά 

βουνά και χρωματιστές πεδιάδες, για τα 

πληθωρικά νερά με τους καταρράκτες και τις 

λίμνες, για τα κρύα  ποτάμια και τα ζεστά 

ιαματικά νερά αλλά και τα πλούσια τοπικά 

προϊόντα με κορυφαία τα πασίγνωστα Κεράσια 

Έδεσσας τα γνωστά ως «Κεράσια Βοδενών» από 

το παλιό όνομα της Έδεσσας που σημαίνει 

όπως και σήμερα, πόλη των νερών. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ που ξεκινούν από το Λευκό 

Λουλούδι της Κερασιάς που συνδέεται εδώ και 

χιλιάδες χρόνια με τον Υδάτινο Μύθο της 

Έδεσσας και καταλήγουν στην εξερεύνηση της άγνωστης Ορεινής Πέλλας! 

Εξαιρετικά είναι τα κεράσια της Καρυδιάς με τις καλύτερες ποικιλίες από τα Τραγανά 

Εδέσσης ή «Ρούπκα», τα περίφημα Κεράσια Βοδενών. 

 

 

Τα Χάλκινα της Γουμένισσας 

Τα Χάλκινα Πνευστά της Γουμένισσας αποτελούν ίσως την πιο αξιόλογη εκπροσώπηση της 

περιοχής. Η μπάντα αποτελεί γνήσιο και σημαντικό εκφραστή της μουσικής παράδοσης 

της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Μπάντα με Χάλκινα πνευστά: κλαρίνα, τρομπέτες, 

τρομπόνια και νταούλια είναι μερικά από τα όργανα που συνθέτουν αυτό το μοναδικό 

ηχόχρωμα. Η Γουμένισσα έχει τη δική της μουσική γειτονιά ή καλύτερα τη γειτονιά των 

μουσικών με 200 και πλέον  λαϊκούς οργανοπαίκτες. Η ονομασία «Χάλκινα της 

Γουμένισσας» δόθηκε για πρώτη φορά στην μπάντα του Αλέξανδρου Ζώρα σε μια 

συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από τότε, το σχήμα 

έχει καθιερωθεί λαμβάνοντας μέρος σε συναυλίες με πολλούς γνωστούς και σε διεθνή 

αλλά και εγχώρια φεστιβάλ με χορευτικά συγκροτήματα. Τα «Χάλκινα» έχουν ταξιδέψει στην 

Αμερική, την Αυστραλία και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη δίνοντας συναυλίες με μεγάλη 

επιτυχία. Το κυριότερο όπλο τής αναγνώρισης των μουσικών της Γουμένισσας  ήταν το 

πηγαίο ταλέντο τους.  Ο τρόπος που παίζονται οι διάφοροι παραδοσιακοί και μη σκοποί 

είναι ξεχωριστός. Μοναδική 

εμπειρία είναι το να βρεθεί 

κάποιος στο άκουσμα 

τριάντα ή και σαράντα 

«χάλκινων» ταυτόχρονα! Η 

Γουμένισσα μαζί με άλλες 

περιοχές της Μακεδονίας 

αποτελούν, εδώ και αιώνες, 

τόπο καταγωγής των 

ζουρνατζίδων και 

νταουλτζίδων. Τα «Χάλκινα» 

είναι ένα νεότερο μουσικό 

είδος το οποίο έχει ήδη 

κατακτήσει το μεγάλο κοινό.Από τις μαγικότερες στιγμές τους, είναι οι θρησκευτικές 

εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας και η περιφορές των Επιτάφιων της πόλης. 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Γιαννιτσά – Γουμένισσα  

Αναχώρηση 06.30 από το Σύνταγμα. Διασχίζοντας τον κορμό της Ελλάδας, και με 

ενδιάμεσες στάσεις, φτάνουμε στα Γιαννιτσά. Μόλις μπαίνουμε στην πόλη των 

Γιαννιτσών, θα δούμε το τζαμί του Ισκεντέρ Μπέη, το «Μεγάλο Τζαμί». Το τέμενος χτίστηκε 

γύρω στο 1510-1511, από το δισέγγονο του Γαζή Εβρενός, τον Ισκεντέρ Μπέη. Είναι ένα 

εντυπωσιακό σε όγκο και μέγεθος κτίριο, που σήμερα δυστυχώς έχει αφεθεί στην φθορά 

του χρόνου. Ο Πύργος του Ρολογιού ανηφορικά του δρόμου, θεωρείται ο παλαιότερος 

σωζόμενος πύργος που βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος και ένας από τους παλαιότερους 

των Βαλκανίων. Χτίστηκε από τους Οθωμανούς στο κέντρο της πόλης των Γιαννιτσών 

περίπου το 1753-4. Μερικά μέτρα πιο πέρα, το Μαυσωλείο του Γαζή Εβρενός είναι ίσως 

το σημαντικότερο από τα εναπομείναντα οθωμανικά μνημεία, μιας και πρόκειται 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (Jeeps) 
 

➢ Απαραίτητος εξοπλισμός για την άνεση και την ασφάλειά σας: 

➢ Αδιάβροχο – Άνετος ρουχισμός – Μποτάκι στην πεζοπορία 

➢ Οι περισσότεροι έχουν πιστοποιημένη γνώση Α’ βοηθειών. 

➢ Φαρμακείο σε κάθε τζιπ. 

➢ Όλα τα τζιπ κινούνται μαζί  

➢ Σημαντικό:  Σε όλη την διαδρομή μπορεί να έρθει τζιπ (Υπάρχει back up 4-5 

άτομα), εάν κάποιος δεν θέλει άλλο να περπατήσει. 

➢ Φυσικά επειδή όλες οι εκδρομές και οι δραστηριότητες υλοποιούνται βαθιά 

μέσα στα βουνά, τα 4x4 οχήματα, είναι πάντα έτοιμα και εξοπλισμένα όχι για να 

σας πάνε μόνο παντού, αλλά κυρίως να σας επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω από 

παντού! 
 



ουσιαστικά για το ταφικό μνημείο του Γαζή Εβρενός, του στρατηλάτη που κατέκτησε τα 

Γιαννιτσά από τους Βυζαντινούς και έδωσε στην πόλη το όνομα της. 

Μέσα από όμορφη διαδρομή καταλήγουμε στο όμορφο χωριό της Γουμένισσας. 

Η Ιστορική και γραφική κωμόπολη της Γουμένισσας πρωτεύουσαςτης επαρχίας 

Παιονίας του νομού Κιλκίς, είναι κτισμένη σε υψόμετρο 250μ. στους πρόποδες του όρους 

Πάικο. Τόσο η ίδια η κωμόπολη όσο και η ευρύτερη περιοχή της είναι κατάφυτες, 

λούζονται στη δροσιά και στο πράσινο. Η αρχή της δημιουργίας της Γουμένισσας 

ανάγεται στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας και σε ένα χώρο όπου ήκμαζε από τα 

Βυζαντινά ακόμα χρόνια περίλαμπρη Ιερά Μονή της Παναγίας, μετόχι της Μονής των 

Ιβήρων του Αγίου Όρους. Ληστές απαγχόνισαν κάποιον Ηγούμενο της Παναγίας και ο 

τόπος πήρε το όνομα που έχει μέχρι σήμερα: Γουμένισσα. 

Στο φιλόξενο ξενοδοχείο μας, θα μας υποδεχτούν με χειροποίητα κουλουράκια αλλά και 

παραδοσιακό τοπικό λικέρ της περιοχής, για καλωσόρισμα. Στα δωμάτιά σας θα βρείτε 

κάποιο δώρο-σκεύασμα με κεράσι (μαρμελάδα ή γλυκό) χειροποίητο/δώρο από την 

εταιρεία μας. 

Θα περπατήσουμε στη στολισμένη με αιωνόβια πλατάνια κεντρική πλατεία, θα δούμε 

την  όμορφη βρύση, κτίσμα των Γάλλων στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου πολέμου, που 

βρίσκεται στον ίδιο χώρο, το Δημαρχείο, στο οποίο στεγάζονταν από τον προηγούμενο 

αιώνα τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της Γουμένισσας,την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και 

κυρίως το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας με τη Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, και το 

ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι μερικά από τα αξιοθέατα της Γουμένισσας. 

Δείπνο σε τοπική ταβέρνα με εξαιρετικά παραδοσιακά φαγητά. Διανυκτέρευση. 

 

 

2η ημέρα: Γουμένισσα – Ιερά Μονή Παναγίας Γουμένισσας- Οινοποιείο Αϊδαρίνη – 

Έδεσσα – Λίμνη Άγρα-Βρυττών – Λίμνη Βεγορίτιδα – Πιπερόκτημα 

Μετά το πρωινό μας, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι θα είναι χειροποίητο, θα 

επισκεφθούμε την ιερά Μονή Παναγίας Γουμένισσας. Το ξακουστό Μοναστήρι της 

Παναγίας της «Γουμένισσας» υπήρξε η αφορμή να δημιουργηθεί και η μικρή ομώνυμη 

πόλη, που αποτελεί και την έδρα της νεοσύστατης (από το 1991) μητροπόλεως. Η Ιερά 

μονή Παναγιάς στη Γουμένισσα είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της 

Μακεδονίας ενώ ιστορικά αποτέλεσε το μεγαλύτερο θρησκευτικό κέντρο της περιοχής 

σε ολόκληρη την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1430-1912). Η εκκλησία της Παναγίας της 

Γουμένισσας με τη θαυματουργή εικόνα βρίσκεται μέσα στην πόλη της Γουμένισσας και 

αξίζει κανείς να την επισκεφθεί. Στο προσκυνητάρι είναι τοποθετημένη η θαυματουργή 

εικόνα της Παναγίας που καθιστά το ναό σημαντικό λατρευτικό κέντρο. 

Κατόπιν αναχωρούμε για επίσκεψη στο οινοποιείο της οικογένειας Αϊδαρίνη, ένα από τα 

παραδοσιακά οινοποιεία της περιοχής. Θα γευθούμε 

τη «Γουμένισσα ΠΟΠ», «Ροζέ Ξινόμαυρο Πλαγιές 

Πάϊκου», «Λευκό Ξινόμαυρο Πλαγιές Παϊκου», και 

«Νεγκόσκα  με αυτόχθονες ζύμες 100%» -

αφιλτράριστο). Η Νεγκόσκα συγκαταλέγεται στις 

σπάνιες ελληνικές ποικιλίες και συμμετέχει στον 

ερυθρό Π.Ο.Π. Γουμένισσα,όπου κυριαρχεί το 

Ξινόμαυρο. Θέλοντας να αναδείξουν τα ποιοτικά της 

χαρακτηριστικά, την οινοποίησαν με αυτόχθονες 

ζύμες, ενώ παρέμεινε με τις οινολάσπες για αρκετούς 

μήνες. Η εξέλιξή της είναι ακόμη πιο θεαματική μετά 

από 2 χρόνια παραμονής σε δρύινα βαρέλια! 

Εμφιαλώθηκε χωρίς πέρασμα από φίλτρα! Εμφανίζει 

πυκνά αρώματα μικρών κόκκινων φρούτων με νότες 

καπνού, βοτάνων και ξηρών καρπών, μακρά 

επίγευση και ικανότητα μεγάλης παλαίωσης. Θα 

γευθούμε μια σπιτική τυρόπιτα και άλλα 



παραδοσιακά τυριά που θα πλαισιώσουν την οινογευσία μας (Στο κελλάρι του πατρικού 

σπιτιού του ιδιοκτήτη, βρίσκεται το πατητήρι-κειμήλιο της οικογένειας, που χρονολογείται 

από το 1852. Ο κος Χρήστος Αϊδαρίνης, όποτε έχει το χρόνο κατά τη διαμονή μας στη 

Γουμένισσα, θα μας ανοίξει την οικία του, για να το δούμε). 

 

Κατευθυνόμαστε μέσα από μια όμορφη διαδρομή για τη Λίμνη Άγρα-Βρυττών, με 

ενδιάμεση στάση στην Έδεσσα.Χτισμένη στους 

πρόποδες του όρους Βέρμιο, με καταπληκτική θέα 

στον κάμπο, άφθονα νερά και πλούσια βλάστηση, 

αλλά και με μεγάλη ιστορική κληρονομιά. Σήμα 

κατατεθέν της πόλης, το ρολόι, του οποίου η 

κατασκευή χρονολογείται γύρω στο 1900. Η πόλη είναι 

διάσημη για τους καταρράκτες της που σχηματίζονται 

από τον ποταμό Εδεσσαίο ή Βόδα, ο οποίος ρέει μέσα 

από την πόλη. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους στην 

Ελλάδα!  Εδώ θα δούμε και το Υπαίθριο Μουσείο 

Νερού -γνωστό ως περιοχή των Μύλων- όπου θα 

μάθουμε όλη την «υδροκίνητη» ιστορία της Έδεσσας. Αναστηλωμένα βιομηχανικά κτίρια, 

νερόμυλοι, κανάλια με νερό, αλλά και μηχανές που μαρτυρούν την υδροκίνητη ιστορία 

της πόλης. 

Οδεύουμε προς την καταπληκτική λίμνη Άγρα-Βρυττών. 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 (Βόδα) στο 

σημείο που παλιότερα υπήρχε ένα έλος, 

γνωστό με την ονομασία «έλη Τιάβου». Στα 

βόρεια της «σηκώνεται» επιβλητικά το 

Καϊμάκτσαλάν 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 6χλμ.βρίσκεται η πόλη της 

Έδεσσας με τον κάμπο της.  Η λίμνη 

βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων, η έκταση 

της, μαζί με τις γύρω γεωργικές και δασικές περιοχές φτάνει τα 12.000 στρεμμάτα.Το 

βάθος της φτάνει μέχρι τα έξι μέτρα . Τα νερά της τροφοδοτούνται από τις πηγές στο 

Νησί και στα Βρυττά και  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! 

Μπροστά από την σημερινή λίμνη του Άγρα υπάρχει ένα κάμπος γεμάτος σήμερα -

κυρίως- με κερασιές. 

Οδεύουμε προς τη λίμνη Bεγορίτιδα! Μια 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 600μ. και σε ένα 

ιδιαίτερο ξηρό μικροκλίμα, η 

οικογένια 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 Βόρρα. 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. Το κλίμα του πιπεροκτήματος 

είναι ημι-ηπειρωτικό. Η λίμνη Βεγορίτιδα και 

η λίμνη των Πετρών 

εκατέρωθεν  συμβάλλουν καθοριστικά 

στην ηπιότητα του κλίματος η οποία ευνοεί 

την ανάπτυξη της πιπεριάς. 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 

Γεύμα ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

Δείπνο σε τοπική ταβέρνα με εξαιρετικά παραδοσιακά φαγητά. Διανυκτέρευση. 

 

 

3η ημέρα:  Γουμένισσα 

– ΣΠΑΝΙΑ εξόρμηση 

στην Κοιλάδα του 

Mεσιανού Νερού με 

jeeps 4 X 4 με 

oικοξεναγό και 

έμπειρους οδηγούς 

άγριας φύσης! 

Μετά το πρωϊνό μας , 

αναχώρηση στις 08.00 

για να απολαύσουμε 

μια εξαιρετική ημέρα 

με την ομορφιά της 

Ελλάδας! Κινούμαστε 

μόνο στην Εγνατία 

Οδό και 

κατευθυνόμαστε στη 

Σιάτιστα, όπου μας 



περιμένουν τα jeeps και ο έμπειρος οικοξεναγός μας με τους οδηγούς. Άφιξη στην  στην 

έξοδο της Εγνατίας κάτω από ορεινή Σιάτιστα την πόλη των Αρχοντικών, των 

Εκκλησιών,  των Γουναράδων και των οινοποιείων.  Αναχώρηση με τα 4Χ4 προς την 

παρθένα κοιλάδα του Μεσιανού νερού, που είναι ένας  εκπληκτικός άγνωστος βιότοπος 

με εκατοντάδες χιλιάδες είδη της χλωρίδας  που πολλά από αυτά ενδημικά. 

Εύκολη  πορεία 30΄με τα πόδια όπου  θα δούμε  διάφορα αγριολούλουδα ανάλογα την 

εποχή, μανιτάρια, έλατα, μαύρη πεύκη και πολλά άλλα είδη σε έναν χώρο, με εκπληκτική 

θέα όπου θα γίνει πλήρη ενημέρωση για την οικολογία και την γεωλογία του μοναδικού 

αυτού οικοσυστήματος.  

Θα γίνεται ενημέρωση για την κοιλάδα, για την πανίδα και τη χλωρίδα της. Θα δούμε 

μακεδονική ελάτη, μαυρόπευκα, πεταλούδες διαφόρων ειδών, θα κάνουμε 

δενδροχρονολόγηση, θα μάθουμε για την φαρμακευτική χρήση των βοτάνων και για τα 

είδη των μανιταριών για την οικολογία και την γεωλογία της περιοχής. 

Νότια της Σιάτιστας  προβάλλουν οι μυτερές κορυφές του Μπουρίνου, η πανίδα και 

χλωρίδα του Μπουρίνου 

είναι αντικείμενο μελέτης 

πολλών επιστημόνων 

και  ειδικά της κοιλάδας 

του  «Μεσιού Νερού» που 

ανήκει στην ιδιοκτησία του 

Δήμου.  Σε τούτη την 

κοιλάδα που περιβάλλεται 

από τις κορφές του 

Μπουρίνου έχουν βρεθεί 

ένα πλήθος από σπάνια 

φυτά και ανάμεσα σ’ αυτά 

ορισμένα εντελώς νέα για 

την επιστήμη, (οκτώ 

ενδημικά φυτά ) για το 

λόγο αυτό η περιοχή της 

κοιλάδας έχει μπει υπό καθεστώς προστασίας NATURA 2000 σαν περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Η μοναδικότητα αυτή και η σπανιότητα της χλωρίδας του καθιστούν 

το Βούρινο αληθινό βοτανολογικό παράδεισο! 

Ελαφρύ γεύμα στο ορειβατικό καταφύγιο που μοιάζει με αγιορείτικο μοναστήρι με θέα 

την κορυφή του βουνού!  

Επιστροφή με τα  4Χ4 προς τη Σιάτιστα με ελεύθερο πρόγραμμα για καφέ κ.λ.π. 

Επιστροφή, στάση στη Βέροια, για να γευθούμε το υπέροχο ραβανί της!   Άφιξη αργά 

στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα: Γουμένισσα – Κιλκίς – Ραγιάν (Βάθη Κιλκίς) – Λίμνη Κερκίνη & Βαρκάδα – 

Μπεζεστένι/Σέρρες – Μεταλλικό Κιλκίς 

Νωρίς το πρωϊ και μετά το παραδοσιακό πρωϊνό μας, ξεκινάμε για 

μια μέρα γεμάτη αξιοθέατα και εμπειρίες! Θα κατευθυνθούμε προς 

Κερκίνη. Θα επισκεφθούμε τη Φάρμα παραδοσιακών ποντιακών 

προϊόντων «Ραγιάν». Ραγιάν ήταν το όνομα του χωριού Βάθη, στο 

Κιλκίς, σημερινή έδρα της εταιρείας Ραγιάν. 

Ένας πρωτότυπος και μοναδικός γαστρονομικός προορισμός, μια 

διαχρονική αξία της ποντιακής διατροφής. 

Σε απόσταση 15 χλμ. από το Κιλκίς, λίγο έξω από το χωριό Βάθη, βρίσκεται η φάρμα 

«Ραγιάν» (το παλιό όνομα του χωριού) στην οποία εδώ και 30 χρόνια παρασκευάζονται 

χειροποίητα παραδοσιακά εδέσματα της κουζίνας του Πόντου, περιοχή απ’ την οποία 

άλλωστε έφτασαν στο Κιλκίς ως πρόσφυγες πολλοί από τους σημερινούς κατοίκους 

του. Τυριά όπως το τσιορτάν (από φρέσκο ημιαποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα), το 

Παρχαροτύρι (καπνιστό αγελαδινό τυρί με γλυκιά γεύση), το σολγούν, το τσιοκαλίκι (ένα 



είδος ξινομυζήθρας), το γαΐς τυρί (από βουβαλίσιο γάλα, «ξαδερφάκι» της παγκοσμίου 

φήμης μοτσαρέλα) και το «τυρί της σπηλιάς» που είναι ένα καπνιστό τυρί με έντονη 

γεύση.   

Στη Φάρμα υπάρχουν και αγριογούρουνα αλλά και ζαρκάδια.  

Κατευθυνόμαστε στη 

Λίμνη Κερκίνη! Η 

τεχνητή λίμνη της 

Κερκίνης, είναι ένας 

από τους 10 ελληνικούς 

υγρότοπους Διεθνούς 

Σημασίας, γνωστοί και 

ως υγρότοποι της 

Συνθήκης Ραμσάρ, 

σχηματίζεται από τα 

νερά του ποταμού 

Στρυμόνα. 

Δημιουργήθηκε το 1932 

με την κατασκευή ενός 

φράγματος κοντά στο 

χωριό Λιθότοπος και την κατασκευή αναχωμάτων στα ανατολικά και δυτικά. Σκοπός της 

δημιουργίας της λίμνης ήταν η ανάσχεση και συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών 

του Στρυμόνα, η συγκράτηση των φερτών υλών καθώς και η άρδευση της πεδιάδας των 

Σερρών. Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά 

πoυ τηv περιβάλλoυv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv 

Πoυλιώv της Ελλάδας. Συvoλικά 10 είδη πoυλιώv φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo 

παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελλάδα και τηv Ευρώπη.Στην 

περιοχή υπάρχουν εκτροφεία βουβαλιών, παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης 

βουβαλίσιου κρέατος.   Εδώ επιβιβαζόμαστε σε λιμνίσια βάρκα/βάρκες ανάλογα τον 

αριθμό των ατόμων και ελπίζουμε να δούμε και κορμοράνους, όσο ο έμπειρος 

βαρκάρης μας, μας ξεναγεί στη λίμνη! 

Αφήνοντας αυτή την όμορφη εμπειρία και γεμάτοι από όμορφες εικόνες, μεταβαίνουμε 

στις Σέρρες. Ανοίγοντας τις βαριές σιδερένιες πόρτες στο Μπεζεστένι, το μοναδικό, σε 

ιστορική και πολιτισμική αξία, αρχιτεκτονικό «κόσμημα» του 15ου αιώνα, ο θαυμασμός 

και το δέος είναι τα πρώτα συναισθήματα που κυριεύουν το επισκέπτη του μεγαλύτερου 

εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου των Σερρών που γνώρισε τον ιδιαίτερο 

σεβασμό μεγαλεμπόρων και ιστορικών της εποχής.  Το Μπεζεστένι ή υφασματαγορά 

της πόλης των Σερρών ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός των οθωμανικών πόλεων. 

Η λέξη προέρχεται από την αραβική λέξη «μπεζ» η οποία σημαίνει ρούχο- ύφασμα, ενώ 

χρησιμοποιούνταν και για τα κεντήματα αλλά και πολλά ακριβά αντικείμενα. Ελεύθερο 

γεύμα στην πόλη! Απολαύστε σουβλάκια στη λαδόκολλα και ακανέδες με κατσικίσιο 

βούτυρο! 

 

Απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, μέσω μιας άλλης διαδρομής 

μέσω Στρυμονικού, Νέα Σάντα, 

Μεταλλικό Κιλκίς. Το χωριό Μεταλλικό 

είναι γνωστό για το ξινό νερό (φυσικό 

μεταλλικό νερό), εξ ου και η ονομασία 

του, ως Μεταλλικό. Η μεταβυζαντινή 

εκκλησία του χωριού, ο Άγιος 

Γεώργιος, κατασκευάστηκε στις αρχές 

του 19ου αι. και αγιογραφήθηκε από 

την οικογένεια αγιογράφων Ζωσιμά 

από τη Χαλάστρα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1


Αποχαιρετάμε την υπέροχη εκδρομή μας, με Δείπνο σε τοπική ταβέρνα με ζωντανή 

μουσική από τα «Χάλκινα της Γουμένισσας», αποκλειστικά για το γκρουπ μας αλλά και 

με εξαιρετικά παραδοσιακά φαγητά.            

Οι οργανοπαίκτες της Γουμένισσας είναι αυτοδίδακτοι και περνούν τη γνώση τους από 

γενιά σε γενιά. Οι περισσότεροι κατοικούν στη γειτονιά των μουσικών και δεν αποκλείεται, 

περνώντας τυχαία από εκεί, να πετύχετε κάποια αυτοσχέδια πρόβα στο προαύλιο ενός 

σπιτιού. Από τη Γουμένισσα ξεκίνησαν φτασμένοι οργανοπαίκτες, οι οποίοι εργάστηκαν 

με σημαντικούς καλλιτέχνες και έδωσαν συναυλίες σε Ευρώπη και Αμερική. 

 

5η ημέρα: Γουμένισσα – Αθήνα 

Check out από το ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τη Γουμένισσα & να 

κάνετε τα τελευταία ψώνια σας! Ακολουθούμε την διαδρομή για επιστροφή στην 

πρωτεύουσα. Ενδιάμεσες στάσεις. Επιστροφή στην Αθήνα! 

 

 
 

  

ΚΟΥΖΙΝΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ / ΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ! 

 

➢ ΓΛΥΚΑΘΕΙΤΕ» ΜΕ... ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ, ΕΚΜΕΚ & ΦΥΣΙΚΑ 

ΚΑΖΑΝ ΝΤΙΠΙ. 

 

 

Καβουρμάς:  Παραδοσιακό αλλαντικό σκεύασμα 

που κυκλοφορεί σε τέσσερις διαφορετικές γεύσεις: 

Βοδινό με ελάχιστο λίπος, πρόβειο με αρκετό λίπος 

αλλά με μια συμπυκνωμένη γεύση, ανάμικτο με 

κρέας χοιρινό και βοδινό και πικάντικο με διάφορα μπαχαρικά και πράσο. Ο 

καβουρμάς αποτελείται από βρασμένα κομμάτια κρέατος ανακατεμένα μαζί με το 

ζωμό τους. Μοιάζει λίγο με 

πηχτή, αλλά η υφή του είναι πιο 

συμπαγής. Φτιάχνετε σε 

κυλινδρικά μπαστούνια.  

Τρώγεται ωμός κομμένος σε 

μικρούς κύβους και συνοδεύεται 

μοναδικά με ένα ξινόμαυρο 

κόκκινο κρασί. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Το ξενοδοχείο μας είναι μια όμορφη μικρή μονάδα, η οποία διαθέτει λίγα δωμάτια, 

δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα. Ως εκ τούτου, θα προσφέρουμε τιμές, ναι μεν κατά 

άτομο αλλά αναφέρουμε και τη χρήση δωματίου βάσει του αριθμού δωματίων που 

διαθέτει.  

Κατανομή δωματίων-διαθεσιμότητα:   4 δίκλινα /5 τρίκλινα /2 τετράκλινα. 

➢ Δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με περισσότερα δωμάτια. 

Επεξήγηση δωματίων: 

Δίκλινα Δωμάτια:  Tα ονόματά τους: Ίριδα, Μανόλια, Βιόλα, Κάλλια. 

Με εξαίρεση την Ίριδα που έχει ένα διπλό κρεβάτι, όλα τα άλλα έχουν 2 μονά κρεβάτια, τα οποία 

φυσικά και μπορούν να «ενωθούν» και σε διπλό. 

Τρίκλινα Δωμάτια: Tα ονόματά τους: Ιβίσκος, Λίλιουμ, Ανεμώνη, Μαργαρίτα, Ελιά. Σε 

κάθε ένα από αυτά τα δωμάτια, υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια (twin bedded rooms), το 

ένα πλάι στο άλλο και ένας καναπές με ανατομικό στρώμα. 

ή  με μια ανοιγόμενη μπρεζέρα που προτείνεται για χρήση από παιδί (αφορά τα δωμάτια 

Ανεμώνη /Ελιά και Μαργαρίτα). 

Τα τετράκλινα είναι δωμάτια δύο χώρων. Tα ονόματά τους: Γιασεμί, Παιόνια... Στα 

δωμάτια δύο χώρων με πατάρι και εσωτερική σκάλα (τύπου μεζονέτα). Φιλοξενούν από 

3 έως 4 άτομα. Το διπλό κρεβάτι είναι είτε στο πατάρι είτε στο πρώτο επίπεδο και τα άλλα 

δύο, είναι μονά κρεβάτια. Προτείνονται για χρήση από οικογένειες/παρέες που δέχονται 

να μοιραστούν ένα μπάνιο. 

Απευθυνόμαστε σε παρέες και οικογένειες και αναμένουμε τις συμμετοχές σας όχι μόνο 

σε δίκλινα αλλά και σε τρίκλινα και τετράκλινα! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ξενοδοχείο δεν διαθέτει μονόκλινα δωμάτια. Αν ταξιδεύετε μόνος και θέλετε να 

συμμετέχετε στην εκδρομή, συνίσταται η χρήση δικλίνου με κάποιον άλλο ταξιδιώτη. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 5 ημέρες/4 διανυκτερεύσεις                                                                                                 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Όταν υπάρχει 

χρήση 

ΔΙΚΛΙΝΟΥ 

Όταν υπάρχει 

χρήση 

ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ 

Όταν υπάρχει χρήση 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟΥ (δίπατο δωμάτιο, 

σε στυλ μεζονέτας, με ένα 

μπάνιο) 

23.02, 03.03, 23.03   390€ 385€ 380€ 

Το ταξίδι πραγματοποιείται με μικρές ταξιδιωτικές ομάδες -  

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

• Διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο όμορφο Dimosthenis Hotel 3* στην όμορφη Γουμένισσα 

Κιλκίς 

• Πρωινό με παραδοσιακά και χειροποίητα προϊόντα, ως αναφέρονται στη 

“Διαφορετικότητα Versus” 

• Καλωσόρισμα στο ξενοδοχείο μας, με χειροποίητα κουλουράκια από την ιδιοκτήτρια και 

τοπικό λικέρ 

• Δώρο/ανά συμμετέχοντα: Βάζο με γλυκό κεράσι προσφορά της Versus Travel, σε κάθε 

συμμετέχοντα, την ημέρα της άφιξης, από την τοπική ποικιλία κερασιών, ΡΟΥΠΚΑ, από την 

εταιρία «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΕΣ» 

• Ημιδιατροφή καθημερινά (δείπνο καθημερινά σε παραδοσιακή ταβέρνα με ιδιαίτερες 

γεύσεις του τόπου και χύμα κρασί! ) 

• Σε ένα από τα δείπνα μας σε παραδοσιακή ταβέρνα, θα απολαύσουμε την μπάντα από 

τα «Χάλκινα της Γουμένισσας» ! 

• Επιπρόσθετα της ημιδιατροφής, ένα απλό γεύμα στο δάσος, στην εξόρμηση με τα jeeps, 

στο οποίο θα περιλαμβάνεται και τοπικό τσίπουρο! 

• Off road ειδική διαδρομή με Jeeps, στο Μεσιανό Νερό με Οικοξεναγό και έμπειρους 

οδηγούς άγριας φύσης!  

• Οινογευσία συνοδευόμενη από σπιτικό έδεσμα στο Οινοποιείο Αϊδαρίνης (μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε την 2η είτε την 3η ημέρα) 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών 

• ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & Μουσεία 

• Γεύματα   (με εξαίρεση το ελαφρύ γεύμα την ημέρα εξόρμησης με τα jeeps) 

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων (εκτός του χύμα κρασιού που προσφέρουμε, τα 

υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται) 

• Προσωπικά έξοδα   

• Φόρος διαμονής* (1,5€/δωμάτιο) 

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 

mailto:https://www.oigoumenisses.gr/products/glyka-tou-koutaliou/roupka-kerasi


 

 

 

 

 

 

Dimosthenis  Hotel 3*, Κουντουριώτη 17 - Γουμένισσα 

τηλ . :  2343 041302, www.dimosthenis.gr 

Dimosthenis Hotel 3* - Γουμένισσα 
 

Ο ξενώνας «Δημοσθένης» αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση στο κέντρο της Γουμένισσας και 

ανακαινίστηκε το 2006. Στους χώρους του είναι έντονη η παρουσία πέτρας και ξύλου. Η ατμόσφαιρα 

είναι ζεστή και οικογενειακή.  

Οι επισκέπτες το χαρακτηρίζουν 'Ένα ζεστό παραδοσιακό σπίτι με πολλά δωμάτια'.  

Βρίσκεται στην πιο κεντρική γειτονιά της Γουμένισσας, δίπλα στην πλατεία με την γαλλική κρήνη του 

1918 και του αιωνόβιους πλάτανους, εκεί 'που χτυπάει η καρδιά' της μικρής πολιτείας! 

 

Το κάθε δωμάτιο έχει το δικό του όνομα λουλουδιού, το οποίο συνδυάζεται με τα χρώματα και την 

αισθητική του.  

Σε όλα υπάρχει υδρομασάζ, κλιματιστικό, τηλεόραση και στα περισσότερα θα βρείτε ασύρματο 

internet.  

Τους χειμερινούς μήνες, το τζάκι μας παρασύρει στο σαλόνι και στους άνετους καναπέδες για 

ανάγνωση βιβλίων και κουβέντα.  

Δίπλα από το bar, ο χώρος είναι ιδανικός για χαλάρωση με ποτό ή κρασί.  

Στο παραδοσιακό κελάρι του 'Δημοσθένης', μέσα σε δρύινα βαρέλια, ωριμάζει το ξινόμαυρο κρασί 

μας. Εκεί φυλάμε τις περισσότερες από τις ετικέτες των οινοποιών της περιοχής, σε σταθερές 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Η ατμόσφαιρα και οι μυρωδιές του κελαριού ταξιδεύουν τον 

επισκέπτη σε άλλες εποχές και τον προκαλούν να αφεθεί σε οινικές εξερευνήσεις.  

 

Ο χώρος του αίθριου λειτουργεί από το πρωί.  Εκεί τρώμε το πρωινό με τις χειροποίητες μαρμελάδες 

και το φρέσκο βούτυρο, τις πίτες και τα φρεσκομαζεμένα αυγά.  

Τις απογευματινές ώρες στον ίδιο χώρο πίνουμε τον καφέ και το τσάι μας διαλέγοντας ίσως ένα από 

την ποικιλία επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποτελεί παραδοσιακό οίκημα και έχει κάποια λίγα σκαλάκια για τη μετάβαση σε 

κάθε δωμάτιο. 

 

 

http://www.dimosthenis.gr/


 

  

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.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 

  



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! 

 

 

 


