
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχωρήσεις: 27/06                    13 Ημέρες 

Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και το 5ο µεγαλύτερο της 

µεσογείου και είναι έτοιµο να σας υποδεχθεί. Ένας ξεχωριστός τόπος 

γεµάτος µε έννοιες συνδεδεµένες και ταυτόσηµες που για κάποιους 

φαντάζουν απλά βγαλµένες από όνειρο. Ζεστασιά, ενέργεια, φιλοξενία, 

µύθοι και ιστορία σας περιµένουν να ζήσετε το δικό σας παραµύθι. 

Εδώ γεννήθηκε ο Μινωικός πολιτισµός. Εδώ θα συναντήσετε την 

απροσδόκητα γρήγορη αλλαγή προσώπων και χαρακτήρων καθώς είναι 

γεµάτη µε «αρµαθιές» βοτάνων, φυτά που ευωδιάζουν, εσπεριδοειδή που 

είναι σε πλήρη ευφορία, αµπελώνες και φυσικά «λιόφυτα». 

Ο τόπος είναι στολισµένος µε κρυφές οµορφιές ανάµεσα τους µοναστήρια 

που χρονολογούνται αιώνες πριν, σπίτια που στέκονται αγέρωχα 

εκατοντάδες χρόνια µε τον χρόνο να έχει αφήσει τους λεκέδες του πάνω 

τους σαν τατουάζ. Φυσικά ποτάµια, φαράγγια, κάστρα και αµέτρητα 

χιλιόµετρα πολύχρωµων παραλιών συµπληρώνουν το κάδρο της 

πολυσύνθετης οµορφιά της Κρήτης. 

Πολυάριθµες ακρογιαλιές που θα µείνουν χαραγµένες για πάντα στην 

µνήµη σας, φοβερά beach bars για πιο… «εκστατικές» καταστάσεις και 

nightlife για όλα τα γούστα σε όλο το νησί και σε κάθε περιοχή. 

Κρητικό Πανόραµα 

 

 

 

 

 

 

Η Κρήτη απ’ άκρη σ’ άκρη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πολιτιστικά προγράµµατα στην Ελλάδα µε το Versus: 

• Αεροπορικά εισιτήρια µε Ο.Α. Αθήνα – Ηράκλειο – Αθήνα πρωί από Αθήνα και Βράδυ από 
Κρήτη για να έχουµε 13 ολόκληρες ηµέρες να την απολαύσουµε  

• To πρόγραµµα πραγµατοποιείται την καλύτερη περίοδο για να µπορέσουµε να απολαύσουµε 

το καλοκαίρι στην Κρήτη  

• Εµπειρότατος Έλληνας αρχηγός που είναι και διπλωµατούχος ξεναγός για συνεχείς ξεναγήσεις 

• Ειδικές επισκέψεις σε κρυµµένα µυστικά της Κρήτης σε ένα σπάνιο πρόγραµµα, που πρώτη 

φορά εισαγάγει το  Versus  στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

• Πρωινό και ηµιδιατροφή καθηµερινά - Παραδοσιακά γεύµατα ή δείπνα και σε προσεκτικά 

επιλεγµένα εστιατόρια 

    

Γαστρονοµικές Προτάσεις 

• Η στάκα χρησιµοποιείται σε πολλά κρητικά εδέσµατα και τα νοστιµίζει µοναδικά. Εξαιρετική είναι 

µε τηγανητά αυγά, πάνω στις τηγανητές πατάτες και σε πολλές κρητικές κρεατόπιτες. Το 

στακοβούτυρο έχει έντονο, ιδιαίτερο άρωµα και µια µικρή κουταλιά δίνει ξεχωριστή νοστιµιά στα 

φαγητά και ιδιαίτερα στο κρητικό πιλάφι, το λεγόµενο γαµοπίλαφο. Από ξινισµένο γάλα και 

χοντραλεσµένο στάρι παρασκευάζεται ο ξινόχοντρος (ο κρητικός τραχανάς). 

• Από τις δεκάδες συνταγές του νησιού, τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας είναι: 

στα σαλατικά και στα ζαρζαβατικά o ντάκος (παξιµάδι, ντοµάτα, λάδι, ρίγανη), οι αγκινάρες, 

τα κουκιά, οι ασκολύµπροι ή ασκρολύµποι, τα σταµναγκάθια. 

• Τολµήστε να δοκιµάστε χοχλιούς όπου θα τους βρείτε ψηµένους σε µεγάλη ποικιλία 

(µπουρµπουριστοί χοχλιοί, στιφάδο, µε αγκινάρες, µε άγρια χόρτα, µε χλωρά κουκιά) 

• Τα αµνοερίφια τα ψήνουν αντικριστά ή οφτά (ψητά στο φούρνο) ή ακόµα µαγειρευτά µε 

αγκινάρες, τσιγαριστά ή φρικασέ µε σταµναγκάθι) ενώ η βραστη# γίδα συνοδεύεται µε 

µακαρόνια και ανθότυρο ξηρό ή µε πιλάφι( το λεγόµενο γαµοπίλαφο). 

• Τα λουκάνικα της Κρήτης είναι καπνιστά ξυδάτα και το απάκι (κρέας καπνιστό και ξυδάτο 

επίσης) είναι δυο χαρακτηριστικά προϊόντα του νησιού που φτιάνονται από αρκετούς 

παραγωγούς. 

• Στα ζυµαρικά και στις ζύµες η Κρήτη έχει µια µεγάλη ποικιλία προτάσεων. Οι σφακιανές πίτες 

και τα γλυκά µυζηθροπιτα#κια, είναι οι εµβληµατικές κρητικές πίτες ενώ ακολουθούν τα 

πιταράκια µε µάραθο, οι σαρικόπιτες, η χανιώτικη πίτα, τα µπουρέκια, τα καλτσούνια, τα 

ξεροτήγανα, η πετιµεζόπιτα και η µπουγάτσα. Οι Κρητικοί φτιάχνουν δικά τους ζυµαρικά όπως 

τα σιουφικτά µακαρόνια, το µαγγίρι, τις χυλοπίτες.   

 

∆εν γίνεται να φύγετε από το νησί χωρίς να πάρετε µαζί σας ζυµωτό παξιµάδι ψηµένο στον 

ξυλόφουρνο, ρακί ή τσικουδιά και ότι βότανα βρείτε (θα τα βρείτε παντού συσκευασµένα ή και 

χύµα).  



  

Αριθµός 

Πτήσης 

Ηµεροµηνία 

Πτήσης 

∆ιαδροµή 

(Από ⇒ Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα Άφιξης 

ΟΑ 306 27/06/2017 ΑΘΗΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 09:55 10:45 

ΟΑ 327 09/07/2017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ 23:30 00:20 

 



 

 

1η ΗΜΕΡΑ (27.06): Αθήνα – Ηράκλειο – Cretaquarium (Ενυδρείο Κρήτης) – Σφενδύλι – Κράσι – Ψυχρό (σπήλαιο ∆ία) 

– Άγιος Γεώργιος Σεληνάρι – Βραχάσι (λαογραφικό µουσείο)  – Άγιος Νικόλαος 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση στις 09.55 µε Ο.Α. για την πόλη του Ηρακλείου. 

Άφιξη στις 10.45 στο Ηράκλειο. Επιβίβαση στο πούλµαν. Η 

υπέροχη και η µοναδική µας εκδροµή στην Κρήτη ξεκινά. Πρώτη 

µας στάση. το δηµιούργηµα του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών, το µεγαλύτερο κέντρο θαλάσσιων 

ερευνών στην µεσόγειο, Θαλασσόκοσµος - Cretaquarium. Το 

Cretaquarium βρίσκεται σε έναν περιβάλλοντα χώρο 10.000 τ.µ. 

µε 1.600 τ.µ. εκθεσιακούς χώρους ενυδρείων, 32 δεξαµενές µε 50 

σηµεία παρατήρησης, µε 1.600.000 λίτρα θαλασσινού νερού, 

300τ.µ. διαφανή τοιχώµατα και 2.000 θαλάσσιους οργανισµούς. 

Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς το οροπέδιο Λασιθίου µε 

την διαδροµή να µας δίνει πλούσιο οπτικό θέαµα καθώς µικρές 

στάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο χωριό που βυθίζεται, το 

Σφενδύλι, το Κράσι όπου µπορείτε να δροσιστείτε δίπλα στις 

βρύσες οι οποίες αποτελούν ένα από τα ωραιότερα 

συγκροτήµατα ύδρευσης στην Κρήτη. Ενώ, το υπέροχο σκηνικό 

ολοκληρώνει ο 24 µέτρων διαµέτρου και 2000 ετών πλάτανος. 

Επόµενος σταθµός µας κατά την ανηφόρα µας προς το 

οροπέδιο είναι το ιστορικό µοναστήρι της Παναγίας της Κεράς. 

Το οροπέδιο Λασιθίου είναι µια ανάσα και το επιβλητικό σπήλαιο 

του ∆ία µας περιµένει για επίσκεψη. Μετά την κυκλική µας 

διαδροµή περιµετρικά του Οροπεδίου θα ανηφορήσουµε µε τα 

πόδια και σε 15 λεπτά θα βρισκόµαστε σε 1025µ υψόµετρο για 

να εξερευνήσουµε το σπήλαιο του ∆ία, το ∆ικταίον Άντρον που 

είναι από τα πιο θεαµατικά σπήλαια στην Κρήτη. Σύµφωνα µε 

τον µύθο το σπήλαιο αποκαλείται και ως η Βηθλεέµ του Αρχαίου 

Κόσµου καθώς εδώ η Ρέα γέννησε τον πατέρα όλων των θεών, 

το ∆ία, κρυφά από το Κρόνο. Στη συνέχεια άφησε τον ∆ία εκεί 

στο σπήλαιο για να τον αναθρέψουν οι ∆ικταίοι Κουρήτες, µε τη 

φροντίδα της κατσίκας Αµάλθειας και της νύµφης Μέλισσας. 

Αναχώρηση για τον Άγιο Νικόλαο µε µια –επιβεβληµένη για τους 

ντόπιους- µικρή ενδιάµεση στάση στην καρδιά του φαραγγιού 

του Σεληνάρη, στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου για 

προσκύνηµα και δροσερό νερό από τις πηγές του όρους 

∆ικταίου. Για τους Κρητικούς µάλιστα θεωρείται γρουσουζιά να 

περνάει κάποιος το φαράγγι, χωρίς να σταµατήσει στον Άγιο 

Γεώργιο. Αυτό έχει επικρατήσει καθώς παλιά η µονή ήταν ένα 

σηµείο όπου σταµατούσαν για να ξεκουραστούν οι ταξιδιώτες 

και τα ζώα τους. Λίγο παρακάτω µας περιµένει το Βραχάσι και η 

λαογραφική έκθεση "Βραχασιώτικο Σπίτι". Η έκθεση στεγάζεται 

σε σπίτι που θεµελιώθηκε το 1880 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σκοπός της 

έκθεσης, που άνοιξε τις πόρτες τον Αύγουστο του 2009, είναι να αναδείξει πτυχές της ιστορίας του Βραχασίου και να 

συνθέσει ξεχασµένες ή και ολότελα χαµένες εικόνες του βίου των ανθρώπων της υπαίθρου. Αναχώρηση για τον 

τελικό µας προορισµό, την πόλη του Αγίου Νικολάου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 



 

2η ΗΜΕΡΑ (28.06): Άγιος Νικόλαος – Ελούντα – Πλάκα – Σπιναλόγκα – Άγιος Νικόλαος 

 

Πρωινό µπουφέ και χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Αναχώρηση νωρίς το µεσηµέρι για να 

γνωρίσουµε την λιµνοθάλασσα της Ελούντας και τον κόλπου του Μιραµπέλου. Στάση για καφεδάκι στην Ελούντα και 

αναχώρηση για το γραφικό χωριό της Πλάκας. Περιηγηθείτε στα σοκάκια του χωριού και νιώστε λίγο την ενέργεια του 

τόπου. ∆είτε απέναντι το Νησί των ∆ακρύων που σε λίγο θα σας υποδεχτεί. Με τα πλοιάρια της γραµµής 

µεταφερόµαστε στον τόπο όπου µια ιστορία γεµάτη πόνο, κραυγές και θάνατο θα κυρίευε το νησί για µισό αιώνα. Η 

Σπιναλόγκα ήταν µια απέραντη τρώγλη, ένα νεκροταφείο υπό προθεσµία, χωρίς την παραµικρή οργάνωση, χωρίς 

φαρµακευτική αγωγή για τους νοσούντες, χωρίς ελπίδα. Επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο µε ελεύθερο χρόνο για βόλτες 

στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ (29.06): Άγιος Νικόλαος - Σητεία – Μονή Τοπλού – Φοινικόδασος Βάι – Ιεράπετρα 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πανοραµική 

πόλη της Σητείας, την πατρίδα του ποιητή του 

«Ερωτόκριτου», Βιτσέντσου Κορνάρου. Ένας 

απολαυστικός καφές και µια βόλτα στην παραλία 

της πόλης θα µας τονώσει. Επόµενος 

προορισµός το Φοινικόδασος του Βάι. 

Προχωρώντας προς τα Ανατολικά του νησιού, ο 

δρόµος µας οδηγεί στο πλουσιότερο µοναστήρι 

της Κρήτης του 14ου αι., την Μονή Τοπλού. Το 

όνοµα της προέρχεται από τη συγκοπή της λέξης 

πλού(σιο) καθώς το µοναστήρι διέθετε και διαθέτει 

ακόµα και σήµερα τεράστια ακίνητη περιουσία. Το 

Μοναστήρι είναι περιτειχισµένο µε τείχος 10m που 

το προστάτευε από τις εχθρικές επιδροµές. Έχει 

έκταση 800τµ και είναι τριώροφο, έχοντας 40 αίθουσες, ένα επιβλητικό καµπαναριό 33µ. και τετράγωνο σχήµα, ενώ 

σύµφωνα µε την παράδοση έχει 100 πόρτες, αλλά έχουν βρεθεί οι 99. Στη Μονή φυλάσσονται πολύ σπουδαίες και 

παµπάλαιες εικόνες, όπως η «Μέγας ει Κύριε» του Ιωάννη Κορνάρου (1770), το «Ρόδον το Αµάραντο» (1771), της 

Αγίας Αναστασίας και της Παναγίας (η οποία 

βρέθηκε σε κοντινή σπηλιά όπου τρέχει νερό – 

αγίασµα), ενώ υπάρχουν και αρκετές 

καλοδιατηρηµένες τοιχογραφίες του 14ου 

αιώνα. Εκτός από τις εικόνες, στη µονή 

Τοπλού λειτουργεί µουσείο Χαλκογραφιών και 

Ελληνικών Λαϊκών Χαρακτικών από τους 

Μοναχούς του Αγίου Όρους του 18ου-19ου 

αιώνα. Επίσης εκτίθενται αντικείµενα 

Εκκλησιαστικής Τέχνης όπως Ευαγγέλια, 

σταυροί, Πατριαρχικά συγγίλια, Σουλτανικά φιρµάνια, σφραγίδες, επαναστατικά λάβαρα, αρχιερατικά άµφια και 

άλλα. Αναχωρώντας για τον προορισµό µας σε περίπου 7 χιλιόµετρα µας περιµένει µια µαγική παραλία από αυτές 

που βλέπουµε σε εξωτικούς προορισµούς. Και όµως, δεν είστε σε κάποιο εξωτικό νησιωτικό σύµπλεγµα. Είστε στην 

Ελλάδα. Είστε στην Κρήτη. Είστε στο υπέροχο Φοινικόδασος του Βάι. Απολαύστε το!  

Αναχώρηση το απόγευµα για την για τη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και το νοτιότερο σηµείο στεριάς. Την πόλη της 

Ιεράπετρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

  



4η ΗΜΕΡΑ (30.06): Ιεράπετρα – Χρυσή – Μάταλα  

Μετά το πρωινό µας, χρόνος ελεύθερος στην Ιεράπετρα και στην συνέχεια η νήσος Χρυσή µας περιµένει. Η νήσος 

Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι βρίσκεται 8 µίλια νότια της Ιεράπετρας, στα ανοιχτά του Λυβικού Πελάγους. Είναι µια επίπεδη 

νησίδα πασίγνωστη για τα τροπικά νερά της που εξαντλούν όλη τη χρωµατική παλέτα του γαλάζιου και του πράσινου, 

το προστατευόµενο δάσος µε τους µεγάλους κέδρους juniper 

και τα χιλιάδες σπασµένα κοχυλάκια που κάνουν την άµµο 

ροζ. Οι τροπικές παραλίες του νησιού κατακλύζονται 

καθηµερινά από πολλούς επισκέπτες που έρχονται µε τα 

εκδροµικά πλοιάρια που φεύγουν από την Ιεράπετρα το πρωί 

και επιστρέφουν το απόγευµα. Το πλοιάριο από την Ιεράπετρα 

θα σας αφήσει µετά από 50’ ταξίδι στη νότια πλευρά του 

νησιού, όπου υπάρχει και το µοναδικό λιµάνι, στη θέση 

Βουγιού Μάτι. Εκεί υπάρχει µια ταβέρνα, όπου µπορείτε να 

απολαύσετε το φαγητό σας. ∆ίπλα υπάρχει η Νότια Παραλία, 

όπου µπορείτε να κάνετε το µπάνιο σας και να ξεκουραστείτε 

κάτω από τις οµπρέλες. Κατά µήκος των ακτών της Χρυσής 

υπάρχουν κι άλλοι µικροί κόλποι µε άµµο και πέτρες, τις οποίες 

µπορείτε να ανακαλύψετε µόνοι σας. Η πιο δηµοφιλής 

παραλία βρίσκεται στη βόρεια µεριά του νησιού, όπου 

µπορείτε να φτάσετε µε ολιγόλεπτο περπάτηµα από το λιµάνι, διασχίζοντας το υπέροχο κεδρόδασος. Μετά από 5’ θα 

βρεθείτε στην κύρια παραλία του νησιού, τη Μπελεγρίνα ή αλλιώς Χρυσή Άµµος. Η Μπελεγρίνα είναι γεµάτη 

σπασµένα κοχυλάκια και τα νερά της είναι καταγάλανα, θυµίζοντας έντονα τις παραλίες της Καραϊβικής. Είναι λίγο 

οργανωµένη µε οµπρέλες και µια καντίνα, όπου µπορείτε να πάρετε ποτά. Τα νερά είναι ρηχά και µε µεγάλη διαύγεια. 

Επιστροφή το απόγευµα στην πόλη της Ιεράπετρας και αναχώρηση για τον επόµενο σταθµό µας. Τα Μάταλα! 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ (01.07): Μάταλα – Γόρτυνα - Φαιστός – Μάταλα – Ζαρός – Μάταλα 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί µε πρώτη στάση την Γόρτυνα. Την πρώτη 

πρωτεύουσα της Κρήτης όπου και βρίσκεται ένας από τους πρώτους 

χριστιανικούς ναούς του 6ου αι µ.Χ. Στην συνέχεια κατευθυνόµαστε για το 

Μινωικό παλάτι της Φαιστού όπου θα δούµε την συνέχεια του Μινωικού 

πολιτισµού. Λέγεται ότι η Κνωσσός και η Φαιστός συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω της Γόρτυνας µε ένα υπόγειο µονοπάτι. Επίσης, ακριβώς απέναντι 

στον λόφο, στου οποίου τα σπλάχνα λέγεται ότι ήταν ο λαβύρινθος του 

Μινώταυρου. Συνέχεια για Μάταλα όπου θα απολαύσουµε τις σπηλιές, την 

παραλία. Βόλτα στο χωριό επιβάλλεται καθώς η αγορά που είναι απόλυτα 

συνυφασµένη µε τους χίπις και τα τελευταία τρία 

χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ λόγω του 

φεστιβάλ. Εν συνεχεία θα ανηφορίσουµε στα 

ενδότερα του νοµού και στην ριζοβουνιά του 

Ψηλορείτη, στο χωριό του Ζαρού, στην τεχνητή 

λίµνη µέσα στο βουνό όπου θα απολαύσουµε ένα 

απογευµατινό καφεδάκι ή κάποιο από τα 

παραδοσιακά ποτά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

6η ΗΜΕΡΑ (02.07.): Μάταλα – Σπήλι – Φραγκοκάστελλο – Σφακιά – Χανιά 

Πρωινό και αναχώρηση µέσα από µια διαδροµή µαγευτική για το 

ορεινό Σπήλι και στάση για καφέ δίπλα στην Κεφαλόβυση, στις 25 

κρήνες (βρύσες) µε µορφή κεφαλής λιονταριού από τα στόµατα των 

οποίων ρέουν 330 κ.µ. νερού κάθε ώρα, πλούσιου σε σίδηρο και µε 

σταθερή θερµοκρασία στους 13°C). Στην συνέχεια θα 

συναντήσουµε το Φραγκοκάστελο (δηλαδή το κάστρο των 

Φράγκων) που είναι µια από τις πιο γνωστές παραλίες της Κρήτης. 

∆ιάσηµη για το τοπικό ενετικό κάστρο, για την υπέροχη παραλία του 

και τους θρυλικούς ∆ροσουλίτες. Θα το δούµε πανοραµικά και σε 

περίπου 15χιλιόµετρα θα φτάσουµε στην Χώρα των Σφακίων ή 

Σφακιά. Τα Σφακιά χαρακτηρίζονται από τη φυσική οµορφιά ενός 

άγριου ορεινού τοπίου το οποίο συνδυάζεται µοναδικά µε τη 

θάλασσα. Θα φάµε παραδοσιακά φαγητά και οπωσδήποτε σφακιανές πίτες µε ή χωρίς την συνοδεία µελιού. 



Αναχώρηση για τον τελικό προορισµό της µέρας τα Χανιά. Μια 

διαδροµή περίπου 80χλµ όπου το µισό και πλέον τµήµα της διασχίζει 

το µεγαλύτερο µέρος της υψηλότερης οροσειράς της Κρήτης, αυτής 

των Λευκών Ορέων (ίδιο ύψος µε τον Ψηλορείτη 2.454µ). Μέσω 

λοιπόν µια καταπληκτικής διαδροµής θα φτάσουµε στην δεύτερη 

µεγαλύτερη πόλη του νησιού, τα υπέροχα και γραφικά Χανιά. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο ηµέρας ελεύθερο για να 

ανακαλύψουµε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 

 

7η ΗΜΕΡΑ (03.07): Χανιά (Ξενάγηση Πόλης) – Ακρωτήρι Χανίων – Κόλπος Σούδας - Χανιά 

Πλούσιο πρωινό και ξεκινάµε µε ξενάγηση της πόλης. 

Συνεχίζουµε για το ακρωτήρι Χανίων. Εκεί θα 

θαυµάσουµε την πόλη των Χανίων πανοραµικά από 

το σηµείο που είναι οι τάφοι του Ελευθερίου και 

Σοφοκλή Βενιζέλου. Οι τάφοι Βενιζέλων, βρίσκονται σε 

µια έξοχη τοποθεσία επάνω στον λόφο του προφήτη 

Ηλία, µόλις 5 χιλιόµετρα ανατολικά από την πόλη των 

Χανίων. Οι δύο τάφοι των Βενιζέλων, ο ένας 

αντικριστά στον άλλο, βρίσκονται µέσα σ' ένα 

πανέµορφο πάρκο µε κήπους, λιθόστρωτα δάπεδα, 

δροµάκια, σκαλοπάτια και πεζούλια, κάτω από την 

σκιά των πεύκων, ενώ αυτό που προσδίδει φοβερή 

οµορφιά στο χώρο είναι το γαλάζιο της θάλασσας 

και η πανοραµική θέα στα Χανιά και στην ευρύτερη 

περιοχή. Στην συνέχεια θα φτάσουµε στην µονή της 

Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων και από εκεί θα συνεχίσουµε για την µονή Γουβερνέτου, όπου ο δρόµος τελειώνει. 

Έπειτα θα περπατήσουµε στο κατηφορικό πλακόστρωτο µονοπάτι µέχρι το σπήλαιο της Παναγίας της 

Αρκουδιώτισσας και στην συνέχεια µέχρι το εγκαταλελειµµένο Καθολικό 5. Η πορεία από το καλντερίµι είναι εύκολη, 

αλλά έντονα κατηφορική, µε αποτέλεσµα η επιστροφή να είναι κουραστική. Μετά από 10’ πορείας, συναντάµε την 

σπηλιά της Παναγίας Αρκουδιώτισσας µε το αρχαίο ιερό της Αρτέµιδος. Από εκεί το µονοπάτι γίνεται έντονα 

κατηφορικό και το τοπίο ακόµη πιο άγριο. Μετά από άλλα 10’ καταλήγουµε στην εγκαταλελειµµένη Μονή του 

Καθολικού µε τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Ιωάννη του Ερηµίτη, ο οποίος έζησε εδώ. Η σπηλιά είναι πολύ βαθιά 

(151µ.) και όποιος θέλει να περπατήσει µέχρι το τέρµα πρέπει να έχει φακούς. Από το µοναστήρι µπορούµε να 

περπατήσουµε παράλληλα µε την κοίτη του ποταµού, και σε 15-

25’ να καταλήξουµε στην έξοδο του φαραγγιού στη θάλασσα, 

αφού πρώτα δούµε τις πολλές σπηλιές όπου ζούσαν οι ασκητές 

στο παρελθόν. Στην ακτή δηµιουργείται ένα στενό και πετρώδες 

φιόρδ, µε καταγάλανα νερά. Εκεί βρίσκεται ένα µικρό πηγάδι, ένα 

µικρό λιµάνι που φύλαγαν οι µοναχοί τις βάρκες τους και το 

νταµάρι για τα οικοδοµικά υλικά της µονής. Επίσης, εδώ υπάρχει 

ένας βράχος µε σχήµα καραβιού, ο οποίος λέγεται ότι είναι ένα 

πειρατικό καράβι που πέτρωσε από τις κατάρες του ηγούµενου 

της µονής. Επόµενος σταθµός ο κόλπος της Σούδας, ένας 

ιδιαίτερα γραφικός κόλπος. Στη βορειοδυτική πλευρά του θα δείτε 

τις απόκρηµνες πλαγιές της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, που 

σχηµατίζουν σε κάποια σηµεία υπέροχες παραλίες, όπως αυτές 

στο Μαράθι και το Λουτράκι. Επιστροφή στα Χανιά µε το απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

8η ΗΜΕΡΑ (04.07): Χανιά – Κίσσαµος – Μπάλος - Χανιά 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κίσσαµο όπου µετά από 

ένα σύντοµο καφεδάκι επιβιβαζόµαστε στο πλοίο για την 

εξωτική παραλία – λιµνοθάλασσα του Μπάλου. Ο Μπάλος 

είναι η εξωτική παραλία που σχηµατίζεται µεταξύ της 

χερσονήσου της Γραµβούσας και του ακρωτηρίου Τηγάνι, 

το ένα από τα δύο νησιά ακριβώς απέναντι από την 

λιµνοθάλασσα του Μπάλου, ενώ λίγο βορειότερα βρίσκεται 

το δεύτερο νησί, η Άγρια Γραµβούσα. Η Γραµβούσα και ο 

Μπάλος είναι βιότοποι, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΝΑΤURΑ 

2000! Επιστροφή στα Χανιά, ∆ιακυκτέρευση. 



 

9η  ΗΜΕΡΑ (05.07): Χανιά – Μάλεµε (Γερµανικό νεκροταφείο)- Παλαιόχωρα - Ελαφονήσι – Χανία 

Πρωινό και αναχώρηση για Παλαιόχωρα µε ενδιάµεσο σταθµό το Μάλεµε. Το Μάλεµε αποτέλεσε το σηµείο 

προσγείωσης των Γερµανών αλεξιπτωτιστών που εισέβαλαν την Κρήτη 

το 1941, κατά την έναρξη της µάχης της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές που έχασαν τη ζωή 

τους κατά τη µάχη του Μάλεµε είναι θαµµένοι στο Γερµανικό 

Νεκροταφείο. Συνεχίζουµε για την Παλαιόχωρα. Πρώτη γνωριµία µε την 

πόλη και επιβίβαση στο πλοιάριο για την µετάβαση µας στο πανέµορφο 

Ελαφονήσι. Το Ελαφονήσι (Ελαφόνησος για πολλούς) βρίσκεται στο 

νοτιοδυτικότερο άκρο του νοµού Χανίων και είναι κάτι µεταξύ νησιού και 

χερσονήσου, διότι, για να πάτε θα χρειαστεί να  περπατήσετε µέσα στο 

νερό! Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και προστατευόµενη περιοχή 

Natura 2000. Θα έλεγε κανείς ότι η φύση έκανε το θαύµα της εδώ και 

αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει τόσο δηµοφιλής προορισµός στον νοµό Χανίων και την Κρήτη. Αυτό που 

χαρακτηρίζει το Ελαφονήσι και το κάνει µέρος εξωτικό, είναι οι µικρές νησίδες µε την πολύ ψιλή λευκή αµµουδιά που 

ροζίζει σε αρκετά σηµεία, η λιµνοθάλασσα που σχηµατίζεται και τα τιρκουάζ αβαθή νερά. Επιβίβαση στο πλοιάριο 

και επιστροφή µε προορισµό την πόλη των Χανίων. ∆ιανυκτέρευση. 

 

10η ΗΜΕΡΑ (06.07): Χανιά – Λίµνη Κουρνά – Αργυρούπολη - Ρέθυµνο 

Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη του Ρεθύµνου. Μια πρώτη 

στάση στην λίµνη Κουρνά όπου θα πιούµε τον καφέ µας ρεµβάζοντας τα 

ήσυχα νερά της λίµνης ενώ για τους πιο τολµηρούς υπάρχει η δυνατότητα να 

κάνουν θαλάσσιο ποδήλατο στην λίµνη. Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε 

νοτιότερα και θα επισκεφθούµε το καταπράσινο µέρος της Αργυρούπολης. Οι 

ταβέρνες δίπλα στους παραδοσιακούς νερόµυλους είναι πάντα έτοιµες να µας 

υποδεχθούν και µε την συνοδεία του τρεχούµενου, γάργαρου νερού θα φάµε 

και θα πιούµε! Χορτάτοι από παραδοσιακές γεύσεις και εικόνες θα 

αναχωρήσουµε για την όµορφη και ζωντανή πόλη του Ρεθύµνου.  Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση σε µια πόλη που δεν θα µας απογοητεύσει. 

 

11η ΗΜΕΡΑ (07.07): Ρέθυµνο – Μονή Αρκαδίου - Ανώγεια – Πρινιάς - Ηράκλειο  

Μετά το πρωινό µας, αναχώρηση για την Ιερά Μονή Αρκαδίου όπου την 9η Νοεµβρίου 1866 καταστράφηκε µε το 

γνωστό ολοκαύτωµα σκορπώντας στο θάνατο σε πολλούς Έλληνες αλλά και Τούρκους εισβολείς. Το Αρκάδι 

µεσουρανεί από όλες τις θυσίες που πρόσφερε η Κρήτη. Η µονή Αρκαδίου ύψωσε το αίτηµα της κρητικής ελευθερίας 

και ξεσήκωσε τα φιλελληνικά αισθήµατα της Ευρώπης, αλλάζοντας τη νοοτροπία και την τακτική των ευρωπαϊκών 

δυνάµεων απέναντι στο Κρητικό ζήτηµα. Η συνέχεια 

της διαδροµής µας οδηγεί στο ορεινό παραδοσιακό 

χωριό του Νίκου Ξυλούρη, τα Ανώγεια 

Μυλοποτάµου. Ο πληθυσµός των Ανωγείων έχει 

διατηρήσει αναλλοίωτη στην πάροδο του χρόνου τη 

γλώσσα και την ιδιότυπη διάλεκτο στην οποία 

περιλαµβάνονται έως και σήµερα, ατόφιες λέξεις της 

αρχαίας ελληνικής. Η προφορά, βαρέα και ευθεία, 

παρουσιάζεται χαρακτηριστική ειδικότερα στα 

"λάµδα" και "ρο". Οι περισσότεροι κάτοικοι, 

διατηρούν τα επώνυµά τους χωρίς την κατάληξη - 

ακης η οποία απαντάται στο υπόλοιπο νησί και 

ειδικότερα στο κεντρανατολικό τµήµα του. 

Ασχολούνται κυρίως µε την κτηνοτροφία, 

διατηρώντας σηµαντικό αριθµό αιγοπροβάτων 

(άνω των 80.000) ενώ χαρακτηριστική παρουσιάζεται επίσης η βιοτεχνία και η παραδοσιακή υφαντουργία της, στην 

οποία απαντάται, έως και στις µέρες µας, η χρήση αργαλειού. Παραδοσιακό φαγητό και αγορές υφαντών και άλλων 

παραδοσιακών προϊόντων από το χωριό. Επόµενος σταθµός, ο Πρινιάς και το ρακοκάζανο Ζαργιανάκης. 

Επισκέπτοντας το ρακοκάζανο Ζαργιανάκης θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε όλη την παραδοσιακή κρητική 

κουλτούρα που µας ακολουθεί µέχρι σήµερα, να γνωρίσετε τον καλύτερο τρόπο της διαδικασίας απόσταξης της 

ρακής και όχι µόνο και να αγοράσετε παραδοσιακά κρητικά προϊόντα που παράγει η οικογένεια Ζαργιανάκη. 

Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κρήτης και τελικό µας προορισµό, το Ηράκλειο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση. 

 



12η ΗΜΕΡΑ (08.07): Ηράκλειο – Κνωσσός – Μυρτιά – Επάνω Αρχάνες – Μονή Άη Γιώργη Απανωσήφη - Θραψανό - 

Ηράκλειο 

Πλούσιο πρόγευµα. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε πρωινή ησυχία της πολύβουης πόλης. Επιβάλλεται µια 

επίσκεψη – και το πρωί – στην πλατεία Λιονταριών (ή Πλατεία Καλλεργών ή Κρήνη Μοροζίνι) όπου και θα δοκιµάσουµε 

την Μπουγάτσα από τα µαγαζάκια της πλατείας και κάτω από 

τα πλατάνια θα πιούµε τον πρωινό µας καφέ. Η συνέχεια θα 

µας µυήσει στον Μινωικό πολιτισµό που γεννήθηκε και 

άκµασε πριν από 3700 χρόνια περίπου στα χώµατα που 

πατήσαµε κατά την πρώτη ηµέρα της άφιξης µας στο νησί. Το 

µινωικό ανάκτορο της Κνωσσού µας περιµένει για να 

θαυµάσουµε τα αποµεινάρια του πολιτισµού που 

καταστράφηκε 17 αιώνες πριν. Το ανάκτορο της Κνωσού 

έχουν γίνει ευρείας έκτασης αναστηλώσεις από τον 

αρχαιολόγο Sir Arthur Evans. Ήταν πολυώροφο και κάλυπτε 

έκταση 20.000 τ.µ. Εντύπωση προκαλούν η ποικιλία των 

δοµικών υλικών, τα χρωµατιστά κονιάµατα, οι 

ορθοµαρµαρώσεις και οι τοιχογραφίες που κοσµούν 

δωµάτια και διαδρόµους. Με το πέρας της ξενάγησης θα αναχωρήσουµε προς το χωριό του λογοτέχνη µας Ν. 

Καζαντζάκη όπου βρίσκεται το πατρικό του σπίτι και το Μουσείο προς τιµήν του. Το µεσηµέρι θα µας βρει στις Αρχάνες 

όπου η κοιλάδα και όλη η περιοχή των Αρχανών είναι ένας απέραντος αµπελώνας από κρεβατίνες, που παράγουν 

τα φηµισµένα σταφύλια ροζακί, τα οποία καταναλίσκονται 

κυρίως από τις αγορές της Ευρώπης. Τα κυριότερα προϊόντα 

των Αρχανών είναι σταφίδα, κρασί και ελαιόλαδο. 

Μεσηµεριανό και βόλτα στα σοκάκια της πόλης. Προχωράµε 

στα ενδότερα του νοµού και βρισκόµαστε στο µοναστήρι του 

Άη Γιώργη Απανωσήφη.  Η ονοµασία Επανωσήφης δόθηκε 

από τον ίδιο τον Λαγγουβάρδο, ο οποίος είχε δύο βοσκούς µε 

το ίδιο όνοµα, Σήφης. Για να τους ξεχωρίζει έδωσε τα ονόµατα 

Επάνω – Σήφης και Κάτω – Σήφης. Έτσι επικράτησε η 

προσωνυµία, Άγιος Γεώργιος του Επανωσήφη, καθώς εδώ 

υπήρχε το µιτάτο του Άνω Σήφη. Αναχώρηση για το χωριό της 

αγγειοπλαστικής, το Θραψανό. Η παράδοση στην 

αγγειοπλαστική τέχνη - κεραµική τέχνη στο Θραψανό χάνεται 

στα βάθη του χρόνου και είναι παράλληλη µε την ιστορική διαδροµή του χωριού καθώς συνδέονται άρρηκτα µεταξύ 

τους, όπως άλλωστε το µαρτυρούν και τα ιστορικά κείµενα. Επιστροφή στο Ηράκλειο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

13η ΗΜΕΡΑ (09.07): Ηράκλειο – Φόδελε – Αρόλιθος (Παραδοσιακό Κρητικό Χωριό) – Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηράκλειου - Αθήνα 

 

Πρωινό µπουφέ. Αναχώρηση για το χωριό Φόδελε που βρίσκεται το 

µουσείο El Greco. Στο µαγευτικό κάδρο της Σκοτεινής, κοντά στη 

βυζαντινή Παναγιά, στη θέση «Αρχοντικά» λειτουργεί το µουσείο του 

∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, του «αρχοντόπουλου» του Φόδελε. Το 

µουσείο στεγάζεται σε αναστηλωµένο υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Πολιτισµού κτίριο µεταβυζαντινού οικιστικού συνόλου και λειτουργεί από 

το 1998 µε έκθεση αντιγράφων έργων του µεγάλου ζωγράφου και δέχεται 

περίπου δέκα χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. ∆ίπλα στο µουσείο στη σκιά 

αιωνόβιων δένδρων καφενεδάκι προσφέρεται ως χώρος ανάπαυσης 

των επισκεπτών ενώ λίγο πριν ανεβαίνοντας αριστερά βρίσκεται 

πετρόκτιστο πηγάδι µε µηχανισµό άντλησης νερού µέρος της 

µεταβυζαντινής αγροικίας. Αναχώρηση για τον Αρόλιθο, το  

Παραδοσιακό Κρητικό Χωριό που κατασκευάστηκε εξ αρχής το 1988 και 

από τότε µέχρι σήµερα, ο Αρόλιθος λειτουργεί µε σεβασµό προς την 

Κρητική παράδοση και µε διάθεση προσαρµογής στις εξελίξεις και τις 

ανάγκες της εποχής. Επιστροφή στην πόλη του Ηρακλείου και επίσκεψη 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ελεύθερες ώρες µέχρι την πτήση 

της επιστροφής. Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Νίκος Καζαντζάκης» του 

Ηρακλείου για την πτήση προς την Αθήνα. (Ο.Α. 23.30–00.20) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

κατ’ άτοµο µε  ηµιδιατροφή 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

27/06/2017 1399  € 1969 € 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Οι είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

• Προσωπικά έξοδα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Αεροπορικά εισιτήρια µε Ο.Α. Αθήνα – Ηράκλειο – Αθήνα  

• Μεταφορές και περιηγήσεις µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο, πούλµαν 

• ∆ύο (2) διαν/σεις µε ηµιδιατροφή στο Elpida Hotel 4* Άγιο Νικόλαο 

• Μία (1) διαν/ση µε ηµιδιατροφή στο El Greco Hotel 3* στην Ιεράπετρα  

• ∆ύο (2) διαν/σεις µε ηµιδιατροφή στο Dimitris Villa Hotel 3* στα Μάταλα  

• Τέσσερεις (4) διαν/σεις µε πρωινό και τρία (3) δείπνα στο Kydon Hotel 4* στα Χανιά 

• Ένα (1) δείπνο στο παραδοσιακό µεζεδοπωλείο «Τα Χάλκινα» στο παλιό λιµάνι των Χανίων µε θέα το Φάρο.   

• Μία (1) διαν/ση µε ηµιδιατροφή στο Iberostar Creta Panorama & Mare Hotel 4* στον Πάνορµο Ρεθύµνου  

• Ένα (1) γεύµα στο παραδοσιακό εστιατόριο «Αυλή» στο Ρέθυµνο 

• ∆ύο (2) διαν/σεις µε πρωινό στο Aquila Atlantis Hotel 5* στο Ηράκλειο 

• Ένα (1) δείπνο στο εστιατόριο «Το Ρόδι», στη Ροδιά, µε υπέροχη θέα από ψηλά όλο το Ηράκλειο  

• Έµπειρος συνοδός/αρχηγός και ξεναγός του γραφείου µας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Φ.Π.Α. 

ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καινοτοµίες του Versus 

που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδοµένα 
 

"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  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 

Όλα εµφανίζουν την επωνυµία Versus Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής σας, µε σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε 

µην παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ:  

Συµµετοχή στην εκδροµή σηµαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραµµα, το έχετε κατανοήσει και 

συµφωνείτε µε τα αναγραφόµενα. 

Συµµετοχή επίσης στην εκδροµή σηµαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συµµετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της µπροσούρας µας και στο site µας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συµµετοχής, παρακαλούµε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

Συµµετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας µε το τµήµα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας το ποσό της προκαταβολής κατ’ άτοµο εντός της χρονικής 

προθεσµίας που θα σας δοθεί από το τµήµα πωλήσεων. 

Η πληρωµή της προκαταβολής γίνεται είτε µε χρήση µετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας µε εφάπαξ χρέωση.  



� Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι µικρή και άρα οποιαδήποτε 

επένδυση είναι άσκοπη και µη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, 

όπως η έκδοση µεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουµε τους ταξιδιώτες µας να επιλέξουν το 

ταξίδι τους (κατάλογος "Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη µας" , κατάλογος 

"Ο γύρος του κόσµου σε 140 στιγµιότυπα"), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel 

που δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες µας, αλλά και το Versus Club, που µε τις δωρεάν συνεχείς 

εκδηλώσεις του ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι.  

 

Με µεγάλες εκδηλώσεις, που µας έφεραν πιο κοντά και µας χάρισαν στιγµές που ποτέ δεν θα ξεχάσουµε, 

όπως η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η µεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, 

η µεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto Palace, αλλά και η 

πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 

ταξιδιώτες µας ενηµερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν µεταξύ τους, έγιναν µια παρέα.  

 

� 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)  
� για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τµήµα Mediterraneo Plus  
� για ταξίδια στην Ελλάδα: το τµήµα Experience Greece  
� 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τµήµα Adventure and Diving, µε τους πιο ειδικούς του 
χώρου, που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και 
ψάχνουν παρέα να τα ζήσουν.  
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.  

 

� Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόµα πιο προσιτό µε τη δυνατότητα αποπληρωµής όλων των ταξιδιών 

µας µε άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 

� Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του µε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήµατος, απώλειας 

αποσκευών και εγγράφων, αποζηµίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων 

καλύψεων, αλλά επίσης προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας 

ολοκληρωµένα για τους ταξιδιώτες του. 

 

� Κάναµε την ποιότητα συνήθεια  
Μπορεί να µας λένε ροµαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραµένουµε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουµε από τις 

αρχές που θέσαµε µε τη γέννηση του Versus Travel.  

� Συνεργαζόµαστε µε τους καλύτερους και πιο εξειδικευµένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι 
αρχηγοί του Versus Travel είναι διαβασµένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισµό, έχουν πάντα την 
επιστηµονική κατάρτιση για να σας µυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εµπειρία τους θα 
µετουσιώσουν το ταξίδι σας σε µια αληθινή εµπειρία.  



� Τα προγράµµατά µας είναι γεµάτα και ολοκληρωµένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η 
περικοπή ηµερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαµβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδροµές και 
υπηρεσίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας 
πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιµής. Συγκρίνετε στις λεπτοµέρειές τους τα προγράµµατα του 
Versus Travel µε τα προγράµµατα της αγοράς και µη συµβιβάζεστε µε τίποτα λιγότερο. 
� Προσφέρουµε αποδεδειγµένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες.  
 

� Ποιότητα και Εµπορικότητα µαζί 
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. 

 

� ∆ηµιουργήσαµε το Versus Club 
Η Ι∆ΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εµείς να είµαστε µαζί, γιατί µοιραζόµαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος 

µας. Είναι το νέο "σπίτι" για όλους εµάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαµε τον θεµέλιο λίθο 

τον ∆εκέµβριο του 2010 στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουµε συνεχώς πνοή µε πολλές και διάφορες 

εκδηλώσεις. Στο Versus Club µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κοµµάτι 

της ζωή τους. Η συµµετοχή είναι δωρεάν - απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την 

ειδική κάρτα µέλους.  

 

� Τα Γραφεία µας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 
Τα γραφεία µας στο Σύνταγµα και στη Θεσσαλονίκη είναι πλήρως στελεχωµένα και έτοιµα να 

αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο.  

Επίσης λειτουργεί µε τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών µέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η 

πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). Εκεί γίνονται 

παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισµών, θεµατικές βραδιές µε υψηλούς καλεσµένους που µας 

µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες, αλλά και διαλέξεις επικεντρωµένες στην Ιστορία, στις επιστήµες, στις 

τέχνες κτλ. Ο χώρος αυτός είναι ανοικτός για τα µέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική µας λέσχη 

συναντώνται τα µέλη µας, ανταλλάσσουν απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες και φιλοδοξίες και όχι 

µόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα στοιχεία για ατµοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης µας µε 

θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.  

� Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυµµένους 

θησαυρούς του πλανήτη µας, 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 Ευρώπη. 

 

� Ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδροµή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club στη Λεωφόρο Συγγρού γίνονται οι ενηµερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την 

αναχώρηση κάθε εκδροµής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες 

πλεύσης". Μέσω του συστήµατος Versus Live µπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές µέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προµηθευτείτε τον 

ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενηµερωτική συγκέντρωση, µε τον οποίο θα µπορέσετε να την 

παρακολουθήσετε αποµακρυσµένα. 



 

� Έµπειροι Ταξιδιωτικοί Σύµβουλοι  
Ένα από τα µεγαλύτερα τµήµατα εξερχόµενου τουρισµού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά µε τα καλύτερα 

στελέχη της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα 

σας σε κάθε απορία και ανάγκη από τη στιγµή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε µέχρι την επιστροφή στο 

σπίτι σας.  

 

� Η µεγαλύτερη "πραγµατοποιησιµότητα" εκδροµών  
Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες µε τις ακυρώσεις 

αναχωρήσεων και µάλιστα την τελευταία στιγµή. Το Versus Travel, µε τη δύναµη που του δίνει η µεγάλη 

συµµετοχή, η αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα µικρότερα ποσοστά 

ακύρωσης εκδροµών. Έτσι, οι ταξιδιώτες µας δικαίως λένε "αν µια εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί στο 

Versus Travel δεν πραγµατοποιείται πουθενά". 

 

� Πρώτοι µε διαφορά  
Το Versus Travel είναι µε χειροπιαστά νούµερα ο πρώτος και µε µεγάλη διαφορά Tour Operator της 

ελληνικής αγοράς στον αριθµό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισµούς εκτός Ευρώπης, αλλά 

πλέον και στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών προορισµών, µεταφέροντας και σε αυτούς το "µικρόβιο" της 

ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και διακρίσεις µας από την Qatar Airways, από την 

Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς 

τουριστικούς οργανισµούς διαφόρων χωρών. 

 

� ∆ιερεύνηση Προορισµών  
∆εν αρκούµαστε να χαράζουµε γραµµές στον χάρτη, θέλουµε να τις διερευνούµε προσωπικά. Ταξιδεύουµε 

συνεχώς, ελέγχουµε µόνοι µας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σηµεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν 

καταφεύγουµε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο από το Internet.  

 

� Έξω από τις "πολυφορεµένες ∆ιαδροµές" 
Έχουµε καταναλώσει άπειρες ώρες να µελετάµε και να ταξιδεύουµε, ψάχνοντας πραγµατικούς ανέγγιχτους 

παραδείσους και όχι τουριστικοποιηµένες περιοχές ή έτοιµες συνταγές φτιαγµένες για αµερικάνους ή 

βορειοευρωπαίους. ∆ηµιουργούµε τα προϊόντα εµείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα 

ταξιδιώτη και τι αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουµε τα εύκολα και πεπατηµένα. 

 

� Ενηµερωµένο Site στο Internet  
Αναπτύξαµε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενηµερωτικό site και σύστηµα online κρατήσεων στο Internet µε 

πληροφορίες για τους προορισµούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδροµών µας, καθώς και άλλων 

καινοτόµων ιδεών.  

 

� Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη  
Τόσο στα οργανωµένα όσο και στα ατοµικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός 

µεγάλου Ταξιδιωτικού Οργανισµού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας 

του ταξιδιού τους. 

VERSUS TRAVEL 

Μαζί γνωρίζουµε τη γη, µαζί σχεδιάζουµε το ταξίδι!!! 


