
 

  

 Αναχώρηση 2022 : 23.03                                                                  5 Ημέρες  

Γράμμος - Καστοριά- 

Πρέσπες 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

Ένα εντελώς αλλιώτικο πενθήμερο πρόγραμμα περιήγησης 

που συνδυάζει την αξεπέραστη και πολύμορφη γοητεία τoυ 

Γράμμου, την «πνιγμένη» στο πράσινο φύση της 

πρωταγωνίστριας Καστοριάς με τη μαγευτική θέα στη λίμνη 

από κάθε της σχεδόν σημείο, αλλά και την ειδυλλιακή ομορφιά 

της λίμνης των Πρεσπών. Χρυσαφένια δάση που καταλήγουν 

σε κρυστάλλινα νερά, γραφικά ψαροχώρια που σταμάτησαν 

το χρόνο, βαρκάδες με τη συνοδεία της ιστορίας. Η φύση 

διοργανώνει πάρτι κι εμείς σας ξεναγούμε στα καλύτερά της...  

Ηighlights – Δυνατά σημεία του προγράμματος  

• Περιήγηση στην ειδυλλιακή Καλαμπάκα, με φόντο τους 

απόκοσμους πέτρινους βράχους των Μετεώρων! 

• Ανακαλύπτουμε τα ωραιότερα Γρεβενοχώρια, με τα 

τοξωτά γεφύρια τους.  

• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο παραμυθένιο Νεστόριο, 

χτισμένο στο ήπιο κατέβασμα μιας κοιλάδας, που το 

λούζει ιδανικά το φως του ήλιου, μέσα στην 

καταπράσινη φύση! 

• Επίσκεψη στους γκρεμούς του Χάρου, με τα 

χαρακτηριστικά γκρίζα χρώματα των πετρωμάτων του 

Βοΐου, σε ύψος 300 μέτρων που πραγματικά «κόβουν 

την ανάσα». 

• Ξενάγηση στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, μέσα από 

ένα ταξίδι στην ιστορία.  

• Περιήγηση στην Ομορφοκκλησιά, όπου θα δούμε ένα 

σπάνιο μνημείο, το μοναδικό ολόσωμο ξύλινο 

ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου, ύψους περίπου τριών 

μέτρων! 

• Κάνουμε το γύρο της «αρχόντισσας» Καστοριάς, 

βλέπουμε βυζαντινές εκκλησίες, αλλά και τη Σπηλιά του 

Δράκου! 

• Επισκεπτόμαστε το νέο ενυδρείο της Καστοριάς, το 

μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού στα Βαλκάνια. 

• Βλέπουμε από κοντά το Δισπηλιό και τον λιμναίο οικισμό 

που μαρτυρά ότι η περιοχή κατοικούνταν από τα 

νεολιθικά χρόνια.  

• Ολοήμερη εκδρομή στον Γράμμο, ένα από τα πιο 

απομονωμένα σημεία της Ελλάδας και σπάνια 

επισκέψιμο. Θα περιηγηθούμε σε μέρη απερίγραπτης 

ομορφιάς στην καρδιά του βουνού. 

• Επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 

Λαογραφίας & Προϊστορίας στο Μαυροχώρι. 

• Ξενάγηση στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και 

Παλαιοβοτανικής στο Άργος Ορεστικό. 

• Θαυμάζουμε τροπικά φυτά και απολιθωμένους 

κορμούς από φοίνικες, σε ένα μεγαλείο της φύσης, το 

Απολιθωμένο Δάσος! 

• Επίσκεψη στις «Διεθνείς Πρέσπες», καθώς χανόμαστε 

στην απεραντοσύνη του τοπίου σαν ταξιδιώτες του 

γλυκού νερού...  

• Διαμονή στο Afkos Grammos resort 4* με ημιδιατροφή ! 

 

 

 

 

Σκαρφαλώνουμε σε ιλιγγιώδη 

βράχια, κάνουμε πεζοπορία στα 

μονοπάτια τους, επισκεπτόμαστε 

βυζαντινές εκκλησιές και 

περιδιαβαίνουμε σε σχεδόν 

ακατοίκητα γραφικά χωριουδάκια 

που, εκτός από τα ιδιαίτερα 

συναισθήματα που γεννά η 

απομόνωσή τους, βρίσκονται και σε 

περιοχές πλήρως αλώβητες, 

αναλλοίωτες στο χρόνο. 

Στεκόμαστε με δέος μπροστά σε 

θαύματα της φύσης στις πλαγιές 

της Πίνδου, χαζεύουμε κόκκινες 

κεραμιδοσκεπές να κάνουν την 

τέλεια αντίθεση με το σκούρο 

πράσινο του ελατοδάσους, ενώ 

αγναντεύουμε από ψηλά το 

ειδυλλιακό τοπίο που φωλιάζει 

ανάμεσα σε δάση βελανιδιών και 

αιωνόβιων πεύκων, με φόντο τον 

ποταμό Αλιάκμονα. Από την 

ειδυλλιακή Καλαμπάκα στη σκιά των 

Μετεώρων, το βγαλμένο από 

παραμύθι Νεστόριο, την ορεινή 

περιοχή του Γράμμου, έως την 

ατμοσφαιρική Καστοριά μέχρι τις 

«Διεθνείς Πρέσπες», εκεί στις όχθες 

των λιμνών, ο χρόνος μοιάζει να 

σταματά. Αυτή είναι, μάλλον, και η 

μεγαλύτερη γοητεία τους. Ξεκινάμε 

να ανακαλύψουμε τις πιο 

μυστηριώδεις γωνιές της Ελλάδας, 

καθώς χανόμαστε στην 

απεραντοσύνη του τοπίου σαν 

ταξιδιώτες του γλυκού νερού... Ένα 

εξερευνητικό ταξίδι αποκλειστικά 

από το Versus Travel που δεν 

απευθύνεται απλώς σε 

εναλλακτικούς και «ψαγμένους». 

Aντίθετα, δίνει μια άλλη διάσταση σε 

έναν τόπο μεταιχμιακό και 

αβάσταχτα γοητευτικό... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

παραδοσιακό χρώμα, που μοιάζει να παραμένει ακέραιο στο πέρασμα του χρόνου. Από την 

καρδιά του θεσσαλικού κάμπου ως την Καλαμπάκα με φόντο τα απόκοσμα Μετέωρα, το 

κουκλίστικο Νεστόριο, την ορεινή περιοχή του Γράμμου, μέχρι την «αρχόντισσα» Καστοριά και τις 

ειδυλλιακές  Πρέσπες, ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Ένα ταξίδι γεμάτο αρχαίους μύθους, 

εκπληκτικά τοπία, καταπράσινη φύση και φιλόξενους κατοίκους. Σχεδιάσαμε ένα πλήρες 

πρόγραμμα έτσι όπως του αξίζει: έναν πραγματικό γύρο της Καστοριάς, ενάντια στην επιδερμική 

αντιμετώπιση των προγραμμάτων της αγοράς. Μια εξερεύνηση για όλα τα γούστα, με άγρια 

ομορφιά, μελαγχολικά, βραχώδη τοπία, γραφικές πόλεις, απάτητα χωριουδάκια, ιστορία, 

αρχιτεκτονική, πολιτισμό, αλλά και τη γαλήνια γοητεία των λιμνών...  

 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Με αφετηρία την όμορφη Καρδίτσα, γνωστή και ως «Άμστερνταμ» της Ελλάδας, συνεχίζουμε για την 

κοντινή κωμόπολη της Καλαμπάκας, με φόντο τους απόκοσμους πέτρινους βράχους των Μετεώρων. 

Φτάνουμε στα Γρεβενά, όπου θα δούμε τα ωραιότερα Γρεβενοχώρια, με τα τοξωτά γεφύρια τους και 

συνεχίζουμε για το Άργος Ορεστικό, που βρίσκεται μισοκρυμμένο πίσω από τα έλατα της Πίνδου. Σειρά 

έχει το Νεστόριο, σε απόσταση 25 χλμ. νοτιοδυτικά από την Καστοριά, σε μια πλαγιά του Γράμμου, κοντά 

στον μεγαλύτερο ποταμό της Ελλάδας, τον Αλιάκμονα, και σε υψόμετρο 890 μέτρων. Το Νεστόριο θα 

αποτελέσει τη βάση μας απ' όπου θα κάνουμε τις καθημερινές μας ολοήμερες εξορμήσεις. Χτισμένο 

στο ήπιο κατέβασμα μιας κοιλάδας, που το λούζει ιδανικά το φως του ήλιου, διαθέτει μια ιδιαίτερη φύση. 

Ανακαλύπτουμε την ευρύτερη περιοχή του Γράμμου, κάνοντας ένα ταξίδι στις πλαγιές της... ιστορίας, 

την ώρα που αιωνόβια δέντρα καλύπτουν τις βουνοπλαγιές απ’ άκρη σ’ άκρη. Αποκορύφωμα θα 

αποτελέσουν οι γκρεμοί του Χάρου, με τα χαρακτηριστικά γκρίζα χρώματα των πετρωμάτων του Βοΐου, 

σε ύψος 300 μέτρων που πραγματικά «κόβουν την ανάσα». Απολαμβάνουμε ξενάγηση στο Πάρκο 

Εθνικής Συμφιλίωσης, κάνοντας ένα ταξίδι στην ιστορία, ενώ σειρά έχει η Ομορφοκλησσιά, ένας μικρός 

οικισμός της Καστοριάς, όπου εδώ θα δούμε ένα σπάνιο μνημείο, το μοναδικό ολόσωμο ξύλινο 

ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου, ύψους περίπου τριών μέτρων! Κάνουμε το γύρο της Καστοριάς, 

βλέπουμε βυζαντινές εκκλησίες, αλλά και τη Σπηλιά του Δράκου. Επισκεπτόμαστε το νέο Ενυδρείο της 

Καστοριάς, ενώ συνεχίζουμε για το Δισπηλιό και το γειτονικό Μαυροχώρι, όπου θα ξεναγηθούμε στο 

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας & Προϊστορίας. Στο Άργος Ορεστικό θα δούμε το Μουσείο 

Παλαιοντολογίας και Παλαιοβοτανικής, ενώ θα θαυμάσουμε τροπικά φυτά και απολιθωμένους 

κορμούς από φοίνικες, σε ένα μεγαλείο της φύσης, το Απολιθωμένο Δάσος! Τέλος, θα επισκεφθούμε 

τον μεγαλύτερο εθνικό δρυμό στην Ελλάδα, τις «Διεθνείς» Πρέσπες, θα απολαύσουμε βαρκάδα με 

φόντο την εντυπωσιακή λίμνη των Βαλκανίων και θα περπατήσουμε πλάι σε ερειπωμένους ναούς, 

καθώς παρατηρούμε σπάνια πουλιά και ψάρια.  

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: Αθήνα- Καρδίτσα – Καλαμπάκα – Γρεβενά – 

Άργος Ορεστικό – Νεστόριο 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα.  Ανηφορίζουμε 

διασχίζοντας τον κορμό της Ελλάδας και με ενδιάμεσες 

στάσεις, φτάνουμε στην Καρδίτσα, στην καρδιά του 

θεσσαλικού κάμπου, που είναι γνωστή και ως 

«Άμστερνταμ» της Ελλάδας, κυρίως για το μεγάλο δίκτυο 

ποδηλατόδρομων που διαθέτει, μιας και το ποδήλατο εδώ 

είναι τρόπος ζωής. Ομπρέλες κρεμασμένες πάνω από 

πολυσύχναστους πεζοδρόμους, της προσθέτουν συν 

τοις άλλης και μια αύρα... Παρισιού! Κάνουμε βόλτα στο 

τεράστιο Πάρκο Παυσίλυπο που βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης, το οποίο οφείλει το όνομά του στις λέξεις «παύω» 

και «λύπη», που σημαίνει καταπραΰνω τη λύπη. 

Αφήνοντας λοιπόν πίσω μας κάθε λύπη, πηγαίνουμε 

προς το άλσος «Χίλια Δέντρα», 3χλμ εκτός πόλης, ένα 

δάσος από τα οθωμανικά χρόνια, με παλιά αίγλη, ιδανικό 

για μεσημεριανή βόλτα. Συνεχίζουμε για την κοντινή 

κωμόπολη της Καλαμπάκας, καθώς περνάμε από τα 

βλαχόφωνα, ως επί το πλείστων, χωριά της περιοχής. Το 

πιο γραφικό της κομμάτι της είναι το Καστράκι, το οποίο 

ενώνεται πλέον με την πόλη. Γνωστή και με την τούρκικη 

ονομασία «Αιγίνιο» που σημαίνει «ισχυρό φρούριο», η 

Καλαμπάκα αγκαλιάζεται από τους απόκοσμους 

πέτρινους βράχους των Μετεώρων, δημιουργώντας μια 

αίσθηση μεταξύ... ουρανού και γης! Αναχωρούμε για τα 

κοντινά Γρεβενά, όπου θα δούμε τα ωραιότερα 

Γρεβενοχώρια, με τα τοξωτά γεφύρια τους, που 

συναγωνίζονται σε ομορφιά ακόμα και τα ξακουστά 

ηπειρώτικα. Δύο από τα ωραιότερα είναι το γεφύρι του 

Αζίζ Αγά, στο Τρίκωμο, που χτίστηκε το 1727 πάνω από 

τον Βενέτικο ποταμό και το Γεφύρι του Σπανού, με τα πέντε 

τόξα του, κοντά στο Κηπουριό, που είναι το μεγαλύτερο 

σωζόμενο γεφύρι της Μακεδονίας. Αφού κάνουμε βόλτες 

στη σκιά των μανιταριών, συνεχίζουμε για το Άργος 

Ορεστικό. Μισοκρυμμένο πίσω από τα έλατα της Πίνδου, 

θεωρείται κοιτίδα του αρχαίου Μακεδονικού Κράτους. 

Ήταν το κέντρο των Ορεστών Μακεδόνων, οι ηγεμόνες 

των οποίων πίστευαν ότι κατάγονταν από την ομώνυμη 

πελοποννησιακή πόλη. Σύμφωνα με την παράδοση,  

πήρε το όνομά του από τον Ορέστη, ο οποίος μετά τον 

φόνο του πατέρα του Αγαμέμνονα κατέφυγε στην 

περιοχή. Τελικός μας προορισμός το Νεστόριο, σε 

απόσταση 25 χλμ. νοτιοδυτικά από την Καστοριά, σε μια 

πλαγιά του Γράμμου, κοντά στον μεγαλύτερο ποταμό της 

Ελλάδας, τον Αλιάκμονα, και σε υψόμετρο 890 μέτρων. 

Μπορεί να είναι διάσημο για το ξακουστό River Party, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ωστόσο αποτελεί μια πύλη για έναν κόσμο παρθένο, που 

ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Χτισμένο στο ήπιο 

κατέβασμα μιας κοιλάδας, που το λούζει ιδανικά το φως 

του ήλιου, διαθέτει ιδιαίτερη φύση, ενώ τα γύρω χωριά του 

με τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και τα λιθόστρωτα 

δρομάκια, προσδίδουν αυθεντικό χρώμα και 

χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Ένα μακεδονίτικο χωριό 

που χτυπήθηκε στο παρελθόν από την ιταλική εισβολή 

του 1940-41. Μπαίνοντας στην πόλη, το πρώτο πράγμα 

που δεσπόζει είναι ο περίφημος «Κόκκινος Βράχος του 

Πήγασου», που σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το 

όνομά του από το αίμα του φτερωτού αλόγου, όταν 

εκείνο έπεσε στο σημείο αυτό, τυφλωμένο από τον Δία. Η 

παλαιότερη και πιο ενδιαφέρουσα εκκλησία του οικισμού 

είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και αυτός των 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Σημείο κατατεθέν αποτελεί και ο 

παλιός νερόμυλος που χτίστηκε τον 19ο αιώνα, αλλά και 

το Κάστρο. Δεν πρόκειται ωστόσο για πραγματικό 

κάστρο, αλλά για μια φυσική ακρόπολη, σε υψόμετρο 

100 μέτρων, ανατολικά του οικισμού, με συγκλονιστική 

θέα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Νεστόριο και 

διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Νεστόριο- Γράμμος – Οροπέδιο Χάρου – 

Πεύκος – Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης (ξενάγηση) –  

Νεστόριο  

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ορεινή περιοχή 

του Γράμμου, για ένα ταξίδι στις πλαγιές της... ιστορίας. 

Το τέταρτο ψηλότερο βουνό της χώρας, ανάμεσα σε 

Ελλάδα και Αλβανία. Ένα κομμάτι της σύγχρονης 

ιστορίας, μιας και η τελευταία πιο σκληρή φάση του 

εμφυλίου πολέμου (1948-49), εκτυλίχθηκε εδώ. Αιωνόβια 

δέντρα, όπως μαυρόπευκα, ρόμπολα και οξιές, 

καλύπτουν τις βουνοπλαγιές απ’ άκρη σ’ άκρη, ενώ 

γυμνές κορφές, αλπικά λιβάδια και υδάτινα ρεύματα 

φανερώνονται μπροστά μας καθώς περνάμε δίπλα από 

τον Αλιάκμονα, τον μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της 

Ελλάδας που πηγάζει σε ελληνικό έδαφος. 

Επισκεπτόμαστε κάποια από τα χωριά του Γράμμου 

διασχίζοντας απίστευτα τοπία που θα μας κάνουν να 

σταματήσουμε για να απαθανατίσουμε με τη 

φωτογραφική μας μηχανή τις χαράδρες, τις κορυφές του 

Βοϊου και το οροπέδιο του Χάρου. Μια σειρά 

εντυπωσιακών κατακόρυφων βράχων, ένα μνημείο της 

φύσης, επάνω ακριβώς από τα ερείπια της Παλιάς 

Κοτύλης. Οι γκρεμοί του Χάρου, με τα χαρακτηριστικά 

γκρίζα χρώματα των πετρωμάτων του Βοΐου, έχουν ύψος 

300 μέτρα και πραγματικά «κόβουν την ανάσα». Από 

κάτω συνεχίζεται πλαγιά δασωμένη με πεύκα μέχρι τα 

όρια του χωριού. Η πίσω πλευρά καλύπτεται με πυκνά 



 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δάση οξιάς μέχρι χαμηλά στην περιοχή του Νεστορίου. Το 

μέγιστο υψόμετρό τους φθάνει τα 1.627 μέτρα! Συνεχίζουμε 

για το χωριό Πεύκος, γύρω στα 17 χλμ από το Νεστόριο, 

ένα μέρος που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό του 

χαρακτήρα. Σε κοντινή αποστάση θα επισκεφθούμε το 

Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, χτισμένο ανάμεσα στις 

κορυφές του Γράμμου, όπου θα ξεναγηθούμε κάνοντας 

ένα ταξίδι στην ιστορία. Μια κοιτίδα πολιτισμού που 

αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν με 

έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Επιστροφή στο Νεστόριο. 

Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Νεστόριο- Ομορφοκκλησιά – Ναός Αγίου 

Γεωργίου – Καστοριά (γύρος της πόλης) – Σπηλιά του 

Δράκου – Νέο Ενυδρείο – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – 

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας & 

Προϊστορίας – Νεστόριο  

Η ημέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στην Ομορφοκλησσιά, 

έναν μικρό οικισμό της Καστοριάς, ανάμεσα σε Νεστόριο 

και Άργος Ορεστικό, με ελάχιστους κατοίκους, όπου 

ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου Γεωργίου - που χτίστηκε τον 

12ο αιώνα - με την εξαιρετική αρχιτεκτονική και τις 

εκπληκτικές τοιχογραφίες. Εδώ, θα δούμε ένα σπάνιο 

μνημείο, το μοναδικό ολόσωμο ξύλινο ανάγλυφο του 

Αγίου Γεωργίου, ύψους περίπου τριών μέτρων! Το 

θαυματουργό ξυλόγλυπτο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου 

συγκρατεί υπερφυσικώς νομίσματα και κάθε είδους 

κέρματα στην επιφάνειά του και θεωρείται θαυματουργό, 

αφού, σύμφωνα με τους ντόπιους, πολλοί έχουν 

θεραπευτεί εκεί από τον Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζουμε για την 

Καστοριά και τα πολλά αξιοθέατά της, κάνουμε το γύρο 

της πόλης, βλέπουμε βυζαντινές εκκλησίες, αλλά και τη 

Σπηλιά του Δράκου,  που πήρε το όνομά της από την 

είσοδο που φέρει τη μορφή στόματος δράκου. Σύμφωνα 

με την παράδοση, στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσωρυχείο 

το οποίο φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Αποτελεί ένα 

από τα εντυπωσιακότερα σπήλαια της χώρας, μιας κι εδώ 

έχουν βρεθεί μέχρι και οστά αρκούδας ηλικίας 10.000 ετών! 

Πιο δίπλα συναντάμε το Μοναστήρι της Παναγίας της 

Μαυριώτισσας. Σειρά έχει το νέο Ενυδρείο της Καστοριάς, 

το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων που 

εκτείνεται σε ένα διώροφο κτίριο 450 τ.µ. Συνεχίζουμε για το 

Δισπηλιό και τον λιμναίο οικισμό που μαρτυρά πως η 

περιοχή κατοικούνταν ήδη από τα νεολιθικά χρόνια, ενώ 

στο γειτονικό Μαυροχώρι θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο 

Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας & Προϊστορίας, όπου 

παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου του λαού μας, 

αναπαριστώντας πανελλαδικά ήθη και έθιμα. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η ημέρα: Ολοήμερη εκδρομή Πρέσπες,  Άγιος Αχίλλειος,  

Άγιος Γερμανός, Ψαράδες –  Νεστόριο 

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τις «Διεθνείς 

Πρέσπες», τα «υγρά σύνορα» της Ελλάδας με τα Σκόπια. 

Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή 

λόγω φυσικού κάλλους και της πλούσιας χλωρίδας και 

πανίδας. Στη Μικρή Πρέσπα υπάρχει το νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου, όπου με πλωτή γέφυρα δίνεται η δυνατότητα 

να το επισκεφθούμε. Θα σταματήσουμε στο χωριό Άγιος 

Γερμανός με την ομώνυμη βασιλική εκκλησία. Ψωνίζουμε 

παραδοσιακά προϊόντα και βέβαια τα ξακουστά φασόλια 

Πρεσπών. Ο παραδοσιακός οικισμός Ψαράδες είναι το 

μοναδικό ελληνικό χωριό στις όχθες της Μεγάλης 

Πρέσπας. Δοκιμάζουμε ψάρια της λίμνης, πιπεριές 

Φλωρίνης αλλά και πολλές άλλες ντόπιες λιχουδιές. Όσοι 

επιθυμούν μπορούν να έχουν μία λιμναία περιήγηση με 

βάρκα για να δουν τα ασκητάρια της Μεγάλης Πρέσπας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

5η ημέρα: Νεστόριο- Νόστιμο (περιοχή Άργους 

Ορεστικού) – Μουσείο Παλαιοντολογίας & 

Παλαιοβοτανικής – Απολιθωμένο Δάσος – Aθήνα 

Πρωινή αναχώρηση για το Άργος Ορεστικό και τη 

συνοικία Νόστιμο προκειμένου να δούμε το Μουσείο 

Παλαιοντολογίας και Παλαιοβοτανικής. Η λειτουργία ενός 

τόσο εξειδικευμένου μουσείου εδώ είναι απαραίτητη 

καθώς στην περιοχή βρέθηκαν απολιθωμένοι φοίνικες (οι 

μοναδικοί στην Ελλάδα) και πλήθος από θαλάσσια 

απολιθώματα. Επίσης, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα 

ολόκληρο χωριό προπολεμικών ετών με μαγαζιά και 

σπίτια σε φυσικό μέγεθος όπου οι επισκέπτες μπορούν 

να δουν τα παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα – καροποιός, 

γανωματής, τσαγκάρης, σιδεράς κτλ. Συνεχίζουμε λίγο 

πιο κάτω για ένα μεγαλείο της φύσης, το Απολιθωμένο 

Δάσος! Όλα τα ευρήματα που ήρθαν στο φως, μας 

δείχνουν πως στην περιοχή εξερράγη ηφαίστειο και η 

λάβα του κάλυψε όλο το οικοσύστημά της. Τροπικά φυτά, 

απολιθωμένοι κορμοί από φοίνικες, απολιθώματα 

παλαιοπανίδας και παλαιοχλωρίδας προσφέρουν 

πολλές πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες εκείνης 

της περιόδου. Το γεωλογικό δάσος θεωρείται ένα 

διατηρητέο μνημείο της φύσης με πολύ μεγάλη αξία. 

Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Τιμή  συμμετοχής** 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!! 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Αναχώρηση Δίκλινο Μονόκλινο 

23.03 € 385 210 €  

Περιλαμβάνονται 

➢ Μετακινήσεις/ μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν.  

➢ Διαμονή στο Afkos Grammos Resort Hotel 4* 

με ημιδιατροφή  

➢ Έμπειρος αρχηγός/ συνοδός του γραφείου 

μας 

➢ Ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα.  

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

➢ Φάκελος χαρτιών και πληροφοριών. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων, 

εκτός αν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

➢ Προσωπικά έξοδα 

➢ Φόρος διαμονής*  

 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Ηκράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα € 100 κατ’ άτομο. 

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban:GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban:GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

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

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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

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

εκδήλωση στο LedraMarriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 

ίδρυση του VersusTravel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 χρόνια 

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

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

αγάπης μας. 

• Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 



 

 
 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

Στον χώρο του VersusClub, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

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

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

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

υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το VersusTravel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 



 

 
 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας. 

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

Exploring The World Secret Treasures 

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! 

 

 


