
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχωρήσεις:   26/10 & 30/11        5 ηµέρες 

Κρυφές οµορφιές της Β. Ηπείρου 

Χτισµένη δίπλα σε έναν εύφορο κάµπο που τον ποτίζουν ο Αώος, ο Βοϊδοµάτης 

και ο Σαραντάπορος, η Κόνιτσα είναι µια ιστορική κωµόπολη της Ηπείρου, η 

ταυτότητα της οποίας σφραγίστηκε από τα νερά αυτών των ποταµιών. 

Ηταν πάντα ένα ακµαίο γεωργοκτηνοτροφικό κέντρο καθώς µπροστά της 

απλώνονται 17.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Σήµερα είναι ένα 

διάσηµο ορµητήριο για εναλλακτικές δραστηριότητες στην περιοχή, για ανάβαση 

στο χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας, για επίσκεψη στα περίφηµα 

Μαστοροχώρια και τα χωριά της Λάκκας Αώου. 

Η µικρή πόλη, χάρη και στο παζάρι της, γνώρισε µεγάλη ακµή στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας - και ειδικά την εποχή του Αλή Πασά. Εδώ τότε ζούσαν πλούσιοι 

χριστιανοί και µουσουλµάνοι, έµποροι και βιοτέχνες, µπέηδες, υπάλληλοι του 

τουρκικού κράτους, κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές του κάµπου. 

Ολοι µιλούσαν την ελληνική γλώσσα και λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία από τον 

16ο αιώνα. ∆υστυχώς σήµερα πολλά από τα παλιά πέτρινα σπίτια της που 

αντικατόπτριζαν την παλιά της αίγλη δεν υπάρχουν καθώς κατέρρευσαν από τους 

σεισµούς του 1996. Οµως διατηρούνται ενδιαφέρουσες και όµορφες γωνιές και 

υπάρχουν πολλά µυστικά για να ανακαλύψετε. 



 

 

 

1η ηµέρα: Αθήνα – Κόνιτσα 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Έπειτα από ενδιάµεσες στάσεις φτάνουµε στην όµορφη Κόνιτσα. 

Τόπος ευλογηµένος η Κόνιτσα, χτισµένη αµφιθεατρικά. Σήµα κατατεθέν της πόλης είναι 

αναµφίβολα το πασίγνωστο γεφύρι της. Είναι ένα από τα οµορφότερα παραδοσιακά πέτρινα 

γεφύρια της Ελλάδας. Βρίσκεται χαµηλά στην κάτω γειτονιά, ακριβώς εκεί που βγαίνει ο Αώος από 

το φαράγγι του. Θα το επισκεφθούµε φυσικά µε το φως της ηµέρας, αλλά αξίζει να το 

θαυµάσουµε και τη νύχτα. Θα συνεχίσουµε να ανακαλύπτουµε την πόλη θαυµάζοντας τα παλιά 

αρχοντικά σπίτια. Κοντά στο αρχοντικό της Χάµκως βρίσκεται και το τζαµί του σουλτάνου 

Σουλεϊµάν και ακριβώς δίπλα το αναστηλωµένο παλιό οθωµανικό ιεροδιδασκαλείο. Θα 

επισκεφθούµε το σπίτι του Αγ. Παΐσιου, το Μουσείο Οίνου και το Πάρκο Γλυπτών. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

2η ηµέρα: Ζαγοροχώρια (Αρίστη, Πάπιγκο) – Χαράδρα Βίκου – Κολυµπήθρες 

Πλούσιο πρωινό και ακολουθεί αναχώρηση για τα πανέµορφα Ζαγοροχώρια. Άφιξη στην Αρίστη, 

ένας παραδοσιακός και καταπράσινος οικισµός σε υψόµετρο 650 µ. Χρόνος για βόλτα και καφέ 

στην όµορφη πλατεία του χωριού. Συνεχίζουµε για Πάπιγκο. Στο Πάπιγκο ξεδιπλώνεται σε όλο της 

το µεγαλείο η τέχνη των Ζαγορίσιων µαστόρων να αξιοποιούν καταπληκτικά το µόνο αγαθό που 

έδωσε η φύση σε αφθονία σε τούτη τη γωνιά της πατρίδας µας: την πέτρα. Πανέµορφα 

παραδοσιακά σπίτια µε πέτρινη σκεπή, καλοδιατηρηµένα καλντερίµια, όµορφες πέτρινες βρύσες, 

όλα από πέτρα. Αφού σεργιανίσουµε στα γραφικά σοκάκια θα πάρουµε τον δρόµο που θα µας 

οδηγήσει σε µια καταπράσινη ρεµατιά. Πρόκειται για το ρέµα του Ρογκοβού, το οποίο σχηµατίζει 

µεγάλες φυσικές πισίνες, που οι ντόπιοι ονοµάζουν κολυµπήθρες. Εδώ κατά τους θερµούς µήνες 

του καλοκαιριού πολύς κόσµος κάνει το µπανάκι του. Το επιβλητικό Φαράγγι του Βίκου, µια 

µαγευτική τοποθεσία µε µεγάλη οικολογική αξία. Το Φαράγγι του Βίκου βρίσκεται στο βιβλίο 

Guinness ως το φαράγγι µε το µικρότερο άνοιγµα, µόλις 1.100 µέτρα στο στενότερο σηµείο του 

και ταυτόχρονα βάθος που ξεπερνά τα 900 µέτρα. Με µήκος 12 χλµ. και µέγιστο ύψος 1.000 µ. 

είναι ένα από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσµου. Το πλάτος του κυµαίνεται από 30 µέχρι 100 

µέτρα και οι πλαγιές του είναι κατάφυτες από σπάνια λουλούδια και βότανα. Το ποτάµι που το 

διασχίζει, ο Βοϊδοµάτης, έχει νερό από τον Νοέµβριο έως τον Ιούνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

µας δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

3η ηµέρα: Ιερά Μονή Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, Πάρκο Άγριας Ζωής, Νερόµυλος 

Πρωινό. Σε απόσταση 17 χιλιοµέτρων από την Κόνιτσα και σε 400 µέτρα από τα ελληνοαλβανικά 

σύνορα, στο βορειοδυτικό τµήµα της Ηπείρου, στην περιοχή του ιστορικού Μπουραζανίου, 

βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης. Παλαιότερα ολόκληρη η µονή ήταν 

σκεπασµένη µε µολυβένια φύλλα, τα οποία, σύµφωνα µε τον θρύλο, ξηλώθηκαν από τους 

Τούρκους για να λιώσουν το µολύβι και να φτιάξουν βόλια. Σήµερα η σκεπή αποτελείται από 

πέτρινες πλάκες. Μέσα στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Μπουραζάνι» (Πάρκο Άγριας Ζωής) οι 

επισκέπτες µπορούν να περιηγηθούν υπό τη συνοδεία των υπευθύνων του Πάρκου. Κατά τη 

διάρκεια της διαδροµής προς το Πάρκο Άγριας Ζωής αναφέρονται τα γεωγραφικά και ιστορικά 

στοιχεία της περιοχής. Στο Πάρκο Άγριας Ζωής υπάρχει άµεση οπτική επαφή µε τα άγρια ζώα που 

φιλοξενούνται (ελάφια, πλατόνια, αγριοπρόβατα, αγριογούρουνα, αγρίµια της Κρήτης και 

ζαρκάδια) και στο ειδικά διαµορφωµένο κτίριο για την οπτικοακουστική περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ο κτηνίατρος του πάρκου ενηµερώνει για τους βιολογικούς 

κύκλους των άγριων ζώων, καθώς και για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 



 

 

4η ηµέρα: Πεζοπορία στη Χαράδρα Αώου – Μονή Στοµίου  

Πλούσιο πρωινό. Για όσους το επιθυµούν σήµερα θα έχουµε έναν όµορφο περίπατο. Το µονοπάτι 

ξεκινά κυριολεκτικά από το ξενοδοχείο µας, δίπλα από το παλιό πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας, και 

οδηγεί στη Μονή Στοµίου (περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά), η οποία φηµίζεται για την ιδιαίτερη 

οµορφιά της. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας ο περίπατος είναι κυρίως σ’ έναν χωµατόδροµο 

που κινείται παράλληλα µε την κοίτη του ποταµού Αώου, µεταξύ του βουνού της Γκαµήλας από 

τη µία πλευρά και του Σµόλικα από την άλλη. Είναι µια εύκολη και ευχάριστη βόλτα µέσα από ένα 

εξαιρετικό τοπίο. Για τα τελευταία 30 λεπτά η ανάβαση γίνεται πιο απαιτητική. Καθώς φτάνετε στην 

Ιερά Μονή Στοµίου, η οποία είναι χτισµένη πάνω σε έναν βραχώδη σχηµατισµό, θα αντικρίσετε την 

εκπληκτική θέα που προσφέρει, στην κοιλάδα του Αώου από τη µια πλευρά και στην ορεινή 

Κόνιτσα από την άλλη. Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της και αυτό που την κάνει 

ιδιαίτερα γνωστή ανά τον κόσµο είναι το γεγονός ότι ο διάσηµος µοναχός γέροντας Παΐσιος έζησε 

εδώ για αρκετά χρόνια πριν από τη µετάβαση στο Άγιον Όρος. Για τον λόγο αυτό µέχρι και σήµερα 

αποτελεί έναν σηµαντικό πόλο έλξης για θρησκευόµενους και µη, που θέλουν να προσέλθουν και 

να πάρουν µια αίσθηση από το κλίµα και το τοπίο της µονής. Επιστροφή και ξεκούραση στο 

ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η ηµέρα: Μαστοροχώρια – Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων – Αθήνα 

Μετά το πρωινό µας αναχωρούµε για τα Μαστοροχώρια, µια οµάδα παραδοσιακών χωριών που 
βρίσκονται στο βορειότερο σηµείο του Ν. Ιωαννίνων και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα 
γειτονικά Ζαγοροχώρια. Το πέτρινο κτίριο του παλαιού σχολείου της Πυρσόγιαννης, που χτίστηκε 
το 1927, ανακαινίστηκε πρόσφατα µε σκοπό να στεγάσει το Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών 
Μαστόρων, το οποίο και αποτελεί µια σηµαντική συνεισφορά στην άγνωστη ιστορία των 
Ηπειρωτών µαστόρων της πέτρας. Το Μουσείο φιλοξενεί πάνω από 2.500 φωτογραφίες, σχέδια, 
αποτυπώσεις, χαρτογραφήσεις, καθώς και σπάνιο υλικό που αφορά τη µυστική γλώσσα των 
Μαστόρων, τα λεγόµενα «Κουδαρίτικα», τα δροµολόγια, τα εργαλεία, τα συµφωνητικά και τις 
κατασκευές των µαστόρων της πέτρας. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. 
  



 

ψ  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

κατ’ άτοµο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ίκλινο standard ∆ίκλινο superior (τζάκι & υδροµασάζ) 

26/10, 30/11 335 € 355 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Μετακινήσεις/µεταφορές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. 

• ∆ιαµονή στα παραδοσιακά ξενοδοχεία Γεφύρι 3* και Ροδοβόλι 3* στην Κόνιτσα. 

• Πρωινό και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή).  

• Έµπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών. 

• ΦΠΑ. 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων 

• Ατοµικά έξοδα και γεύµατα που δεν περιγράφονται στο πρόγραµµα. 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

� 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.  

 

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.  



� 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! 


