
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα «διαμάντια» της Μακεδονίας  
Σέρρες, Κερκίνη, Αμφίπολη, Δράμα, Καβάλα, Φίλιπποι, Νέστος    

Επίσκεψη στο «Μπαλκόνι της Κερκίνης» τα Άνω Πορόια, στο παραποτάμιο δάσος Κοτζά Ορμάν 

στο Δέλτα Νέστου, στην Προσοτσάνη Δράμας, εκδρομή στη Θάσο, κεράσματα  από το Versus 

Travel όπως η σερραϊκή μπουγάτσα του «Ρεκόρ»,  καζάν ντιπί και διάσημα καβαλιώτικα γλυκά και 

ένα ηλιοβασίλεμα στο λόφο Κουλά! 

 

Ένα ταξίδι για να απολαύσουμε την 
Αμφίπολη Σερρών με διπλωματούχο 

ξεναγό και δωρεάν είσοδο Μουσείου! 

 

Με σπάνια περιήγηση στα ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΟΣΜΑ 
ΣΠΗΛΑΙΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΤΑΜΙΟ 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,  
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ! 

 

Αναχωρήσεις 2021: 18.06, 16.07, 20.08, 17.09     5, 6 Ημέρες 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 
 Το Versus εξασφάλισε για εσάς  διαμονή στο όμορφο Philippos Xenia Hotel Σέρρες, 4*deluxe, με 
δωρεάν τη χρήση του χαμάμ, και στην Καβάλα διαμονή στο Lucy Hotel 4* 

 Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο μας (πρωινό & δείπνο) 

 Λιτόχωρο Κατερίνης: Μια επίσκεψη στη  σκιά του μυθικού Ολύμπου, στο λατρευτικό κέντρο των 
Μουσών, χτισμένη στη χαράδρα του ποταμού Ενιπέα.  

 Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου: Δημιουργήθηκε για την ανάδειξη της σημαντικής ναυτικής 
παράδοσης της περιοχής εκθέτοντας όλη την γκάμα της ξυλόναυπηγικής ιστορίας της Ελλάδος από 
την Μινωική εποχή! Δωρεάν ξενάγηση από βετεράνους ναυτικούς (καπεταναίους – ασυρματιστές – 
μηχανικούς Ε.Ν), όλοι τους απόμαχοι του κύματος με 20–30 χρόνια υπηρεσία στη θάλασσα! 

 ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΟΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ «ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ»! 
Με επίσκεψη στο Μουσείο Αμφίπολης με διπλωματούχο ξεναγό και ΣΠΑΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
όχι μόνο στο Μουσείο αλλά και ξενάγηση με θέα στον Λόφο Καστά,στο Βόρειο τείχος, στην Αρχαία 
Γέφυρα και στην Ακρόπολη!  *** 
Μία ΣΠΑΝΙΑ διαδρομή, αποκλειστικά στο Versus Travel με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ στο Μουσείο της 
Αμφίπολης! 

 Νέστος, το φυσικό σύνορο των Νομών Καβάλας και Ξάνθης- Τοξότες -Περιοχή Στενών /Δέλτα 
Νέστου - Παραποτάμιο Δάσος Κοτζά Ορμάν «Αισθητικό δάσος» .*** 

 Περιπατητική  ξενάγηση στην πόλη των Σερρών, στο Μπεζεστένι αλλά και στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, στο Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσαναίων! 

 Και με κέρασμα Versus, στο τέλος της περιπατητικής μας ξενάγησης, στο παραδοσιακό «Ρεκόρ» με 
την πεντανόστιμη σερραϊκή μπουγάτσα! 

 Ρούπελ: Ένα οχυρό αυτοθυσίας κατά του ναζισμού. 

 Άγκιστρο Σερρών: Το παλαιότερο χαμάμ της Ελλάδας, αφού χρονολογείται γύρω στο 950 μ.Χ. 

 Το χωριό στολίδι του όρους Μπέλλες: Τα γραφικά Άνω Πορόια! 

 Κέρασμα Versus, για γλυκό καζάν ντιπί στον Λιθότοπο, στο ξενοδοχείο «Ερωδιός» , που σε 
παρουσιάσεις του, το γλύκισμα αυτό  «κλέβει» την παράσταση και έχει ήδη διακριθεί! 

 Τα μοναδικής ομορφιάς σπήλαια της Ελλάδας μας, Αλιστράτη & Αγγίτη, σας περιμένουν! 

 Προσοτσάνη Δράμας: Το «Μικρό Παρίσι»! 

 Στο 6 ήμερο πρόγραμμα εκδρομή στη Θάσο. 

 Κέρασμα Versus:  Προφιτερόλ & κουραμπιέδες Νέας Καρβάλης, στο βραβευμένο ζαχαροπλαστείο 
“Ευαγγέλου» της Καβάλας, φημισμένο για τις 7 διαφορετικές γεύσεις προφιτερόλ του (κλασική, 
γάλακτος, λευκή, πραλίνα φουντουκιού, φράουλα, πικρή και Bueno) το οποίο μετρά πολλές διακρίσεις!  

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ:  Ανάλογα τον καιρό θα περπατήσουμε και το πούλμαν θα φτάσει μέχρι 
συγκεκριμένο ασφαλές σημείο και μετά περπάτημα για να απολαύσουμε το δάσος! 

                        
 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες. 
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

http://www.visitgreece.gr/el/main_cities/kavala
http://www.visitgreece.gr/el/main_cities/xanthi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ 
Η πόλη που ένωσε την αρχαία Ελλάδα 

με τον χριστιανισμό 
 
Οι αρχαίοι Φίλιπποι είναι από τους πλέον σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της 
πατρίδας μας. Και συνάμα από τους πιο εντυπωσιακούς. Οι Φίλιπποι είναι μάλιστα και η πιο 
πρόσφατη προσθήκη της χώρας μας στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, όπου και εντάχθηκε το 2016! 
Η περιοχή είχε κατοικηθεί ήδη από τη Νεολιθική Περίοδο. Ο πρώτος οργανωμένος οικισμός 
στην περιοχή ιδρύθηκε από αποίκους της γειτονικής Θάσου, και λεγόταν Κρηνίδες. Θα δείτε 
μάλιστα πως λίγο πιο μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται και οι σύγχρονες 
Κρηνίδες, με τα ιαματικά λασπόλουτρα. Όταν οι Θάσιοι άποικοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 
την απειλή των Θρακών, ζήτησαν βοήθεια από τον τότε βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β’,  
πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τότε ήταν που η πόλη μετονομάστηκε σε Φίλιπποι, καθώς 
ο Μακεδόνας βασιλιάς δεν άργησε να αντιληφθεί τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Επί 
ρωμαϊκής εποχής οι Φίλιπποι υπήρξαν η σπουδαιότερη πόλη-λιμάνι της ευρύτερης περιοχής, 
λειτουργώντας μάλιστα ως άξονας της περίφημης Εγνατίας Οδού.  
Έτος-ορόσημο για τους Φιλίππους ήταν το 49 μ.Χ. (κατά άλλους ιστορικούς το 50 μ.Χ.) όταν 
ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε εδώ την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη, 
αναδεικνύοντας τους Φιλίππους ως σπουδαίο χριστιανικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή! 
 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα:  Αθήνα –  Λιτόχωρο - Ναυτικό Μουσείο – Θεσσαλονίκη - Σέρρες 
Αναχώρηση 07.00 από το Σύνταγμα. Διασχίζοντας τον κορμό της Ελλάδας, και με 

ενδιάμεσες στάσεις, φτάνουμε στο Λιτόχωρο 
Κατερίνης, στην Πιερία. Θα κάνουμε στάση εδώ, 
στη  σκιά του μυθικού Ολύμπου, στο λατρευτικό 
κέντρο των Μουσών, χτισμένο στη χαράδρα του 
ποταμού Ενιπέα. Εδώ είναι η «γειτονιά των 
ναυτικών» (ή Τσίντζα το Μπαΐρι), όπου 
βρίσκονται τα περισσότερα νεοκλασικά 
καπετανόσπιτα, που εντυπωσιάζουν! Εδώ 
βρίσκεται και το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου, 
που δημιουργήθηκε για την ανάδειξη της 
σημαντικής ναυτικής παράδοσης της περιοχής 
εκθέτοντας όλη την γκάμα της ξυλοναυπηγικής 
ιστορίας της Ελλάδος από τη Μινωική εποχή! Το 
Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου (λόγω της 
ιδιομορφίας του) ως Μουσείο κυρίως 
Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχει στους επισκέπτες 
του δωρεάν ξενάγηση από βετεράνους 
ναυτικούς (καπεταναίους – ασυρματιστές – 
μηχανικούς Ε.Ν.) όλοι τους απόμαχοι του 
κύματος με 20–30 χρόνια υπηρεσία στη 

θάλασσα! Συνεχίζουμε προς Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε μία στάση για να 
φωτογραφηθούμε στον Λευκό Πύργο και θα συνεχίσουμε για Σέρρες. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα:  Σέρρες – Μουσεία της πόλης των Σερρών – λίμνη Κερκίνη – Οχυρό Ρούπελ -  
Άγκιστρο (χτισμένο στη συνοριακή γραμμή με τα βουλγαρικά σύνορα) – Άνω Πορόια 
-  Καζάν ντιπί στον Λιθότοπο Κερκίνης – Σέρρες  
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε 08.30 για την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη των 
Σερρών. Μας περιμένει το Μπεζεστένι, η γνωστή υφασματαγορά που στεγάζει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσαναίων αλλά και 
μπουγάτσα κέρασμα στο «Ρεκόρ»! Σε μία προσπάθεια για να γίνει ευρέως γνωστή η 
παραδοσιακή μπουγάτσα των Σερρών διοργανώθηκε το 2008 το 1ο Φεστιβάλ 
Μπουγάτσας! Στην Κωνσταντινούπολη η συγκεκριμένη πίτα λεγόταν «πογάτσα» ή 
«μπογάτσα», από τους Έλληνες.Η τούρκικη λέξη «πογάτσα» αποτελεί παραφθορά της 
ιταλικής λέξης «foccacia» που σημαίνει γλυκιά πίτα, όμως αυτό δεν την περιόρισε ποτέ 
μόνο εννοώντας τη γλυκιά της εκδοχή. Το 1952 άνοιξε το «Ρεκόρ», που θα επισκεφθούμε, 
το οποίο σήμερα είναι το πιο φημισμένο μαγαζί των Σερρών και η ιστορία του είναι 
ταυτισμένη με εκείνη της σερραϊκής μπουγάτσας! 
Επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν και «ανεβαίνουμε» προς 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 υλικών 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 και μονάδες παραγωγής, 
τυποποίησης και διακίνησης βουβαλίσιου κρέατος.    

Συνεχίζουμε προς το οχυρό 
Ρούπελ. Το 
οχυρό Ρούπελ αποτελεί αμυντικό 
συγκρότημα (ένα από τα 21 
συνολικά αμυντικά 
συγκροτήματα με την ονομασία  
«Οχυρά») κατά μήκος των 
ελληνοβουλγαρικών συνόρων 
που έφερε το όνομα Γραμμή 
Μεταξά, με συνολικό ανάπτυγμα 
καταφυγίων 1.849 μέτρα και 

μήκος στοών 4.251 μέτρα. Ένα οχυρό αυτοθυσίας κατά του ναζισμού. 
Πολύ κοντά μας, το Άγκιστρο Σερρών. Στο Άγκιστρο βρίσκεται το παλαιότερο χαμάμ της 
Ελλάδας αφού χρονολογείται γύρω στο 950 μ.Χ. Τα ιαματικά νερά της περιοχής 
αναβλύζουν από πετρώματα του ομώνυμου όρους. Το άοσμο νερό  απελευθερώνει 
αποτελεσματικά τις τοξίνες από το σώμα και ομορφαίνει το δέρμα. Οι θερμές πηγές του 
Αγκίστρου θεωρούνται από τις καλύτερες της Ευρώπης και είναι ανοιχτές 365 ημέρες  24 
ώρες το 24ώρο.  
Στάση στο 
πανέμορφο χωριό. 
Αναχωρώντας από 
Άγκιστρο 
κατευθυνόμαστε για 
ένα από τα 
γραφικότερα χωριά 
της Ελλάδας, τα 
γραφικά Άνω Πορόια. 
Βρισκόμαστε στους 
πρόποδες του όρους 
Μπέλλες. Κάποτε εδώ 
Τούρκοι μπέηδες, που 
είχαν τα εξοχικά τους, 
συνήθιζαν να τα αποκαλούν «Μικρή Κωνσταντινούπολη». Το όρος Κερκίνη (Μπέλλες) 
αποτελεί σημαντικό βιότοπο και έχει προταθεί να ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός, ενώ έχει 
χαρακτηριστεί ως Βοτανικός Παράδεισος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές NATURA 2000. Τρεχούμενα νερά, μεγάλη πλατεία με 
πλατάνια και ένα δάσος ακριβώς πάνω από τον οικισμό. Τα Άνω Πορόια είναι χτισμένα 
αμφιθεατρικά και έχουν μοναδική θέα στη λίμνη Κερκίνη και στον κάμπο των Σερρών! 
Γεύμα ελεύθερο σε κάποιο από τα γραφικά χωριά (Άγκιστρο/Πορόια). 
Ακολουθώντας την αριστερή πλευρά της λίμνης Κερκίνης/κατάβαση, «κλείνουμε» τη 
διαδρομή μας με προτεινόμενη στάση για γλυκό καζάν ντιπί στον Λιθότοπο και 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στις Σέρρες, με πολύ όμορφες εντυπώσεις και εικόνες!  
Δείπνο & διανυκτέρευση. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC


 

3η ημέρα: ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ 
ΟΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
«ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ»! 
ΣΠΑΝΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ από 
διπλωματούχο ξεναγό στην 
Αμφίπολη Σερρών - Νέστος, το 
φυσικό σύνορο των 
Νομών Καβάλας και Ξάνθης - 
Υγρότοπος Νέστου –
Χρυσούπολη - ΞΕΝΑΓΗΣΗ από 
διπλωματούχο ξεναγό στο 
Παραποτάμιο Δάσος Κοτζά 
Ορμάν «Αισθητικό δάσος» - 
Καβάλα. 
Αναχωρούμε στις 08.00 από τις 

Σέρρες. Σε μία -περίπου- ώρα θα είμαστε στο Μουσείο της Αμφίπολης. Η ξεναγός μας 
θα μας περιμένει και θα μας κάνει μια σύντομη γνωριμία με την περιοχή πριν από την 
είσοδό μας στο μουσείο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα σταθούμε σε τέτοιο σημείο 
όπου θα ατενίζουμε και θα φωτογραφίσουμε τον περίφημο λόφο Καστά!  
Θα θαυμάσουμε το επιτάφιο μνημείο, τον  περίφημο «Λέοντα της Αμφίπολης» και θα 
ξεναγηθούμε με μικρές στάσεις-επιβιβάσεις/αποβιβάσεις στο πούλμαν, στα 
επιτρεπόμενα και ανοιχτά μέχρι σήμερα, Ακρόπολη, Αρχαία Γέφυρα & Βόρειο τείχος. Η 
ξενάγησή μας θα διαρκέσει συνολικά (σε εξωτερικούς χώρους και μαζί με το 
Μουσείο)περίπου 2-2,5 ώρες. 
Στο Μουσείο φυλάσσεται και η Χρυσή 
Λάρνακα με το χρυσό στεφάνι του 
στρατηγού Βρασίδα. Επιπλέον, το κεφάλι 
της σφίγγας που βρέθηκε στον τρίτο 
θάλαμο του ταφικού μνημείου εκτίθεται στο 
Μουσείο από το καλοκαίρι του 2019. Αυτό, 
όμως, πρόκειται να αλλάξει, καθώς 
προβλέπεται τα επόμενα χρόνια να 
επιστρέψει στο ταφικό μνημείο και να 
αποκατασταθεί στην αρχική του θέση. 
Ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος της 
Αμφίπολης θα είναι επισκέψιμος από το 
2021. 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
Καβάλα. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερο 
γεύμα. 
Μέσω Νέας Καρβάλης πορευόμαστε στην  
περιοχή των Στενών του Νέστου, συνολικής 
έκτασης 23.800 στρεμμάτων, που λόγω της 
πλούσιας χλωρίδας και πανίδας έχει 
χαρακτηριστεί ως «Αισθητικό δάσος».  
Το Δέλτα του ποταμού, έκτασης 550.000 στρεμμάτων, αποτελεί υδροβιότοπο Διεθνούς 
σημασίας και μέρος του Εθνικού Πάρκου  περιλαμβάνει τις λίμνες Βιστωνίδα και 
Ισμαρίδα.  
Εκτείνεται από τη Νέα Καρβάλη έως τα Άβδηρα, ενώ εδώ βρίσκεται και το παραποτάμιο 
δάσος γνωστό και ως Μεγάλο Δάσος (Κοτζά Ορμάν). Τουρκικής προέλευσης όνομα 

http://www.visitgreece.gr/el/main_cities/kavala
http://www.visitgreece.gr/el/main_cities/xanthi
https://el.wikipedia.org/wiki/2019


 

(σημαίνει «θρυλικό δάσος»). Βρίσκεται δίπλα στις όχθες του Νέστου, και εκτείνεται από 
τον οικισμό Τοξότες έως τις εκβολές του ποταμού.  
Για να απολαύσουμε ένα τμήμα του δάσους, κατευθυνόμαστε προς Χρυσούπολη και 
εκεί από συγκεκριμένη διαδρομή και με τοπικό ξεναγό από τον Φορέα Διαχείρισης του 
Δέλτα Νέστου, θα πλησιάσουμε κάποιο σημείο του δάσους, θα ξεναγηθούμε και 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα περπατήσουμε, και επίσης θα απαθανατίσουμε 
το υπέροχο δάσος! 
Θα απολαύσουμε το δάσος (ανάλογα τον καιρό περπατάμε) και κατόπιν μέσω Νέας 

Καρβάλης επιστρέφουμε στην πόλη 
της Καβάλας.   
Κέρασμα Versus: Προφιτερόλ & 
κουραμπιέδες Νέας Καρβάλης, στο 
βραβευμένο ζαχαροπλαστείο 
«Ευαγγέλου»  της Καβάλας, φημισμένο 
για τις 7 διαφορετικές γεύσεις 
προφιτερόλ του (κλασική, γάλακτος, 
λευκή, πραλίνα φουντουκιού, 
φράουλα, πικρή και Bueno) το οποίο 
μετρά πολλές διακρίσεις! Μία «γεμάτη» 

όμορφη ημέρα έφθασε στο τέλος της!  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Καβάλα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
  
4η ημέρα: ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ!  
Καβάλα – Σπήλαιο Αλιστράτης και Αγγίτη Σερρών - Προσοτσάνη Δράμας (η Μαρτυρική 

Πόλη) – Δράμα – 
Καβάλα  
Νωρίς το πρωί (08.00) 
αναχωρούμε για μια 
άλλη διαδρομή με 
γνωριμία στα 

ομορφότερα 
σπήλαια! Άφιξη στο 
Σπήλαιο Αλιστράτης 
Σερρών. Το σπήλαιο 
Αλιστράτης βρίσκεται 

6 χλμ. ΝΑ της 
ομώνυμης 

κοινότητας, στη θέση 
«Πετρωτό». Σε 

απόσταση μόλις 250 μ. από το νότιο μέρος της εισόδου του σπηλαίου, περνά η 
σιδηροδρομική γραμμή Σερρών-Δράμας. Παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή και 
νότια σε μικρή απόσταση υπάρχει η κοίτη του ποταμού Αγγίτη, που τα νερά του έχουν 
διαβρώσει τους ασβεστόλιθους με αποτέλεσμα να σχηματισθεί το φαράγγι του Αγγίτη. 
Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα της Ελλάδος, πιθανόν και της 
Ευρώπης, όπου η φύση θέλησε να δείξει τη μεγαλύτερη δύναμη της δημιουργίας 
στολισμών και σχηματισμών. 
Σημείωση: Η επίσκεψη σε ένα τόσο διάσημο Σπήλαιο απαιτεί υπομονή ειδικά στις 
ημέρες αιχμής καθώς επιτρέπεται η είσοδος σε ολιγάριθμα γκρουπ.  



 

Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στη μαγεία στου σπηλαίου αυτού, 
κατευθυνόμαστε, ακολουθώντας μια ανηφορική διαδρομή, προς την γνωστή 
Προσοτσάνη Δράμας. Με Προεδρικό Διάταγμα της 1ης Ιουνίου 2017, η Προσοτσάνη 
χαρακτηρίστηκε ως Μαρτυρική Πόλη, σε αναγνώριση των αγώνων και των 
ανθρώπινων απωλειών που υπέστησαν οι κάτοικοι κατά την περίοδο της βουλγαρικής 
κατοχής στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωστή και για το Λαογραφικό 
μουσείο της, όπου εκεί εκτίθεται και η παραδοσιακή ιδιαίτερη φορεσιά με την 
κατσούλα(για το στολισμό του κεφαλόδεσμου χρησιμοποιούσαν την κατσούλα (μαύρο 

σκουφί με κορδόνια 
από μεταξωτές 
χρυσές κλωστές) και 
ένα μάλλινο μαντήλι.  

Σειρά έχει το Σπήλαιο 
Πηγών Αγγίτη. Η 
ιδιαιτερότητά του 
έγκειται στο γεγονός 
ότι στο δάπεδό του 
κυλάει ο 
ποταμός Αγγίτης. Ο 
πλούσιος διάκοσμός 
του περιλαμβάνει 

τεράστιους σταλακτίτες. Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων, συνολικά 
εκτείνεται σε μήκος άνω των 10 χιλιομέτρων ενώ εντυπωσιακή είναι η έξοδος του 
ποταμού μέσα από το βουνό. Στον υπόγειο ποταμό του σπηλαίου καταλήγουν μεταξύ 
άλλων τα νερά του λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου.  Γνωστό και ως σπήλαιο 
Μααρά, η ετυμολογία του οποίου είναι είτε από τα αραβικά και σημαίνει μικρό 
σπήλαιο είτε από τα εβραϊκά που σημαίνει νερό από το βουνό. 

Πριν επιστρέψουμε στην Καβάλα θα κάνουμε μία στάση στη Δράμα, την Πόλη των 
Νερών. Με πολλά τρεχούμενα νερά, η Δράμα είναι ένας ανερχόμενος προορισμός στον 
εσωτερικό τουρισμό, αποκτώντας συνεχώς αυτό που λέμε «προστιθέμενη αξία». Η πόλη 
είναι φυσικά γνωστή εδώ και πολλά χρόνια για το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που 
είναι φημισμένο σε όλη την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ωστόσο γίνεται όλο και πιο 
θελκτική στους ταξιδιώτες. Αφού κάνουμε τη βόλτα μας στην πόλη επιστρέφουμε στην 
Καβάλα. 
Σειρά στη συνέχεια έχει η «πόλη των καπνών», όπως πολλοί γνωρίζουν την Καβάλα. Η 
Παλιά Πόλη της είναι από τις πιο όμορφες και καλοδιατηρημένες στη χώρα μας. 
Ξεχωρίζουν επίσης το κάστρο της, που δεσπόζει πάνω από το λιμάνι, το αρχαίο 
υδραγωγείο ή Καμάρες, που διασχίζει την πόλη και αποτελεί εν πολλοίς το σήμα-
κατατεθέν της, όπως και το σπίτι-μουσείο του Μεχμέτ Αλή, που είχε γεννηθεί στην 
Καβάλα. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


 

5η ημέρα: Καβάλα – Φίλιπποι – Αθήνα 
Ημέρα επιστροφής 
η σημερινή, όμως 
αυτό δεν σημαίνει 
πως έχει 
ολοκληρωθεί και το 
πρόγραμμα της 
εκδρομής μας. 
Μετά την 
αναχώρησή μας 
από την Καβάλα, 

κατευθυνόμαστε 
προς τους 

αρχαίους 
Φιλίππους, πόλη σπουδαίας ιστορικής σημασίας: είναι μάλιστα και η πιο πρόσφατη 
προσθήκη της χώρας μας στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO (2016). Ο πρώτος οικισμός στην περιοχή λεγόταν Κρηνίδες, 
μετονομάστηκε ωστόσο αργότερα σε Φίλιπποι από τον βασιλιά της Μακεδονίας 
Φίλιππο Β’ (πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Επί ρωμαϊκής εποχής υπήρξαν η 
σπουδαιότερη πόλη-λιμάνι της ευρύτερης περιοχής, λειτουργώντας μάλιστα ως άξονας 
της περίφημης Εγνατίας Οδού. Εδώ ίδρυσε μάλιστα ο Απόστολος Παύλος την πρώτη 
χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη! 
Μετά την επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, συνεχίζουμε προς την 
Αθήνα, με τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις. 
 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – 6ήμερο πρόγραμμα 
 
6η ημέρα: Καβάλα – Εκδρομή στη Θάσο – Καβάλα 
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Κεραμωτής, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το πράσινο νησί στης Θάσου.  Άφιξη 
στον Λιμένα. 
Θα ακολουθήσουμε τη βορειοανατολική διαδρομή προς τις Σκάλες Πρίνου και 
Καλλιράχης και τα δύο παραθαλάσσια, γραφικά ψαροχώρια. 
Θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα.  Στο λιμάνι μαγαζιά και ταβερνάκια 
για να απολαύσετε το ουζάκι με χταποδάκι πριν την επιστροφή μας στην πόλη της 
Καβάλας. Διανυκτέρευση. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

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. 

Γεύσεις της περιοχής: Σαρμαδάκια με 
αμπελόφυλλα, καβουρμάδες, 
μακεδονίτικες πίτες, παραδοσιακές 
σούπες, κοκκινιστά στο φούρνο, 
μαγειρευτά τοπικά λαχανικά, ντόπια κρέατα 
από κυνήγι αλλά και η γνωστή πέστροφα 
Αγκίστρου αλλά και στα Πορόϊα είναι μόνο 
μερικά από τα χαρακτηριστικά πιάτα! 

Τοπικά προϊόντα Προσοτσάνης: Τα καραμανλίδικα αλλαντικά, παράδοση από τους 
Καραμανλήδες της Καππαδοκίας και τα γνωστά γαλακτοκομικά της Προσοτσάνης. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 
 

 Το οχυρό Ρούπελ θεωρείται ενεργή στρατιωτική μονάδα. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 
στρατιωτικού προσωπικού για λόγους ασφαλείας. 

Η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση επιτρέπεται αποκλειστικά στους επισκέψιμους 
χώρους (αποφεύγετε ωστόσο την καταγραφή του στρατιωτικού προσωπικού). 

 Tο Ρούπελ αποτελεί μνημείο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.  
Μην προκαλείτε καταστροφές και μην αφαιρείτε τίποτε από το εσωτερικό του.  

Οι παραβάτες διώκονται. 
 Άνετα-σταθερά παπούτσια επιβάλλονται γαι τις επισκέψεις στα σπήλαια και στον 

Αρχαιολογικό χώρο Αμφίπολης. 
 Την ημέρα επίσκεψης των σπηλαίων, η στάση στην Προσοτσάνη μπορεί να γίνει και στην 

επιστροφή, καθώς εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας του Σπηλαίου Αγγίτη, ανάλογα 
την εποχή (διαφοροποίηση ωραρίων). 

 Εάν δεν τηρούνται οι ώρες αναχώρησης, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψη σε όλα τα 
σημεία του προγράμματος και ως εκ τούτου, δεν θα δεχθούμε παράπονα.  

Το πούλμαν θα αναχωρεί στην ώρα του. 
 

 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
• Μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Διαμονή συνολικά 4 διανυκτερεύσεων: 2 διανυκτερεύσεις στις Σέρρες και 3 

διανυκτερεύσεις στην Καβάλα 
• Πρωινό και δείπνο στο ξενοδοχείο 
• Ημιδιατροφή καθημερινά  
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• ΦΠΑ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & Μουσεία (εξαίρεση η Αμφίπολη) 

• Γεύματα    

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων  

• Προσωπικά έξοδα   

• Φόρος διαμονής* (3€/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. 

           
   

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Κατά άτομο σε  δίκλινο  Επιβάρυνση  μονόκλινου 

18.06, 16.07, 20.08, 17.09 5ήμερο - €360 

6ήμερο - €410 
€165 

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 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες. 
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 



 

 

  
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. 

  

• 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! 
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