
 

 

 

 

  

 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

Ο εξωπραγματικός παράδεισος 

της Ηπείρου 
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Δυτικό και Κεντρικό Ζαγόρι 
 

Λιθόκτιστα καλντερίμια που καταλήγουν σε γραφικές πλατείες,, καμινάδες που αχνίζουν, 

καταπράσινα –ή κατακόκκινα, αναλόγως εποχής– δάση οξιάς και σημύδας, κρυστάλλινα 

ποτάμια, ερημικά μοναστήρια, μαρμάρινες βρύσες που αναβλύζουν πεντακάθαρο νερό, 

απαράμιλλη θέα στο φαράγγι του Βίκου, πανύψηλα βουνά, άγριες χαράδρες και, φυσικά, τα 

ιστορικά πέτρινα γεφύρια που αποτελούν ένα μοναδικό δείγμα της παραδοσιακής ηπειρώτικης 

κουλτούρας. Χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και φτάνουν τα 60 σε αριθμό. Οι λάτρεις των 

θρυλικών ηπειρώτικων γεφυριών και της φωτογραφίας θα βρουν εδώ τον παράδεισό τους! Ναι, 

μπορεί να πρόκειται ίσως για το πιο «τουριστικό» κομμάτι του Ζαγορίου, όμως μοιάζει 

πραγματικά με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. Σαράντα έξι μικρά «έργα τέχνης», λαξευμένα 

στην καρδιά του βαθύτερου φαραγγιού στον κόσμο, στις όχθες δύο κρυστάλλινων ποταμών 

(του Αώου και του Βοϊδομάτη) ανάμεσα σε δύο επιβλητικές κορυφές της Πίνδου (την Γκαμήλα 

και το Μιτσικέλι). Το όνομα «Ζαγόρι» είναι σλαβικό και σημαίνει «πέρα από τα βουνά». 

 Η περιοχή άκμασε οικονομικά και πνευματικά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μετά το θάνατο 

του Aλή Πασά (1822), όμως, και την κατάργηση των προνομίων του (1868), το Ζαγόρι έπεσε σε 

παρακμή, ενώ οι πόλεμοι του 20ου  αι. προκάλεσαν πολλές καταστροφές. Αφουγκραζόμαστε 

την ιστορία του τόπου και ανακαλύπτουμε το Δυτικό Ζαγόρι, για πολλούς το «βαρύ 

πυροβολικό» που αποτελεί την πιο δημοφιλή πλευρά του βουνού, αλλά και το Kεντρικό Ζαγόρι, 

ίσως το ομορφότερο κομμάτι των Ζαγοροχωρίων. Εξερευνούμε το Μεγάλο Πάπιγκο, το χωριό-

σταρ του δυτικού Ζαγορίου, αλλά και το αδερφάκι του, Μικρό Πάπιγκο, φωλιασμένο στους 

πρόποδες της Αστράκας. Από το Δίλοφο, το Καπέσοβο και τους Κήπους, μέχρι την Αρίστη και το 

χωριό Βίκος, η ωραιότερη βόλτα που θα κάνουμε είναι στο καλντερίμι που οδηγεί στη Μονή της 

Αγίας Παρασκευής. 

 Το παρατηρητήριο στη θέση Οξιά, πάνω από το Μονοδένδρι, είναι –σας το εγγυόμαστε– ένα 

από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που θα δείτε στη ζωή σας! Ένα φυσικό μπαλκόνι ενάμισι 

χιλιόμετρο πάνω από το μεγαλειώδες χάος της χαράδρας του Βίκου, που απλώνεται «κάθετα» 

από κάτω σας, προκαλώντας ίλιγγο με θέα που «κόβει την ανάσα»! Η  αυθεντικότητα του 

τοπίου είναι ανεξάντλητη. Αυτή ακριβώς είναι και η μαγεία... Υπάρχει περίπτωση να διαλέξει 

κανείς πλευρά στον παράδεισο; Ένα διαφορετικό ταξίδι όπως μόνο το Versus Travel ξέρει να 

προσφέρει, αποκλειστικά για φυσιολάτρεις, με φόντο τη δωρικότητα του ηπειρώτικου τοπίου. 

 



 

 
 

 

 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
 

Ένα εξερευνητικό ταξίδι του Versus για να γνωρίσουμε αυτόν τον εξωπραγματικό παράδεισο της Ηπείρου, τα 

Ζαγοροχώρια και την μαγική φύση που τον περιβάλει. Πρόκειται για μια εκδρομή που επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στα Ζαγοροχώρια. Αντιμετωπίζεται το κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι σαν οντότητα την οποία και 

εξερευνούμε.   Το ταξίδι αυτό είναι διαφορετικό από άλλα ταξίδια που επισκέπτονται τα Ζαγοροχώρια και λόγω 

της διαμονής του. Δεν διαμένουμε σε οικονομική πόλη ορμητήριο αλλά μέσα στα Ζαγοροχώρια σε 

παραδοσιακό ξενώνα. Έτσι δεν χάνουμε τον χρόνο μας για πήγαινε έλα με αποτέλεσμα να κερδίζουμε χρόνο για 

απόλαυση. 

 

Ένα χορταστικό εξερευνητικό ταξίδι με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. Όλη μας η εμπειρία αποκρυσταλλώνεται σε 

αυτό το οδοιπορικό, καθώς εξερευνούμε το κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι, μέσα από τα περίφημα χωριά 

«πασπαλισμένα» με χρυσόσκονη, αλλά και μέσα από άλλα σχεδόν απάτητα. Ανακαλύπτουμε κρυμμένους 

θησαυρούς και μυστικά μονοπάτια, επισκεπτόμαστε απόκοσμες μονές και εντυπωσιακά γεφύρια, ενώ 

επιχειρούμε σπάνια ξενάγηση στον ακατοίκητο Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων, ο οποίος είναι 

γνωστός για την Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του ανοιχτό λαογραφικό μουσείο. 

Αποκορύφωμα αποτελεί η εξαιρετικά σπάνια επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, με το αρχαιότερο 

ελληνικό μαντείο. Τα Ζαγοροχώρια έχουν όλα όσα αγαπάμε στην Ήπειρο, και κάτι παραπάνω: άπλετο χρόνο 

που κυλά αργά. Και μας τον χαρίζουν απλόχερα, για να τα ανακαλύψουμε... 

 

Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

 

 Περιλαμβάνεται ειδική ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης με διπλωματούχο ξεναγό 

επιπλέον του Έλληνα αρχηγού. Το κόστος του ξεναγού περιλαμβάνεται. 

 

 Διαμονή στο πανέμορφο πετρόκτιστο χωριό Τσεπέλεβο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. 

 

 Ανακαλύπτουμε το δημοφιλές Δυτικό Ζαγόρι: Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, τα μονοπάτια που οδηγούν 

στην κορυφή της Γκαμήλας και τις ξακουστές Δρακόλιμνες (το καλοκαίρι), την Αρίστη, τα Κάτω Πεδινά, 

τη Βίτσα και το χωριό Βίκος.  

 

 Eπίσκεψη στη Μονή Αγίας Παρασκευής, όπου από το παρατηρητήριο στη θέση Οξιά, θα απολαύσουμε 

θέα που «κόβει την ανάσα» πάνω από το μεγαλειώδες χάος της χαράδρας του Βίκου (ρεκόρ Guinness 

1997)! 

 

 Ατελείωτη περιηγήση στα πιο όμορφα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου, από το αμφιθεατρικά  χτισμένο 

Καπέσοβο, μέχρι το απόμερο Βραδέτο, το «ψηλότερο» χωριό του Ζαγορίου!  

 

 Τραβάμε καρτποσταλικές φωτογραφίες στην περίφημη Σκάλα του Βραδέτου, το πιο εντυπωσιακό 

καλντερίμι της Ηπείρου. Η «σκάλα» φιδογυρίζει στην πλαγιά με τα 1.100 σκαλοπάτια της, ένα πραγματικό 

«έργο τέχνης»! 

 

 Ανακαλύπτουμε τους Κήπους και τις Νεγάδες, δύο ατμοσφαιρικά χωριά με φόντο το αυθεντικό 

ηπειρώτικο τοπίο!  

 

 Κάνουμε «σαφάρι» γεφυριών, από το περίφημο Καλογερικό με τα τρία τόξα του, το Γεφύρι του 

Κοντοδήμου, και το σήμα κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής, το Γεφύρι του Κόκκορη! 

 

 Επίσκεψη στο ιστορικό Καλπάκι και το Πολεμικό Μουσείο, μια τοποθεσία που από μόνη της αποτελεί 

ζωντανό κομμάτι στην ιστορία της Ελλάδας. 

 

 Σπάνια επίσκεψη στον Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, όπου αν και ακατοίκητος, είναι 

γνωστός για την Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του υπαίθριο λαογραφικό μουσείο. 

 

 Στάση στη ρομαντική πόλη των Ιωαννίνων, όπου θα απολαύσουμε βόλτα στη λίμνη Παμβώτιδα, που 

έγινε ξακουστή με τον θρύλο της Κυρα-Φροσύνης και του Αλή Πασά! 

 



 

 
 

 

  
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

 

 

Με αφετηρία τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, ξεκινάμε ένα συναρπαστικό ταξίδι 

πίσω στο χρόνο για να ανακαλύψουμε το αρχαιότερο μαντείο στην Ελλάδα που ήταν 

αφιερωμένο στον Δία! Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο ιστορικό Καλπάκι και το Πολεμικό 

Μουσείο, μια τοποθεσία που από μόνη της αποτελεί ζωντανό κομμάτι στην ιστορία της 

Ελλάδας. Σειρά έχει το καρτποσταλικό Μονοδένδρι, στο κεντρικό Ζαγόρι, ένα από τα πιο 

δημοφιλή χωριά της περιοχής και ακολουθεί το γραφικό Τσελέποβο, το οποίο θα 

αποτελέσει και τη βάση μας.  

 

Εξερευνούμε το Μεγάλο Πάπιγκο, το χωριό-σταρ του δυτικού Ζαγορίου, αλλά και το 

αδερφάκι του, Μικρό Πάπιγκο, φωλιασμένο στους πρόποδες της Αστράκας, σε ένα 

ακόμα πιο εντυπωσιακό σκηνικό! Κάνουμε αμέτρητες βόλτες στην «καρδιά» της 

γραφικής Αρίστης, γύρω από την κεντρική πλατεία της με τον χαρακτηριστικό πλάτανο, 

ενώ απολαμβάνουμε την όμορφη θέα προς τις βουνοκορφές. 

 

 Συνεχίζουμε για να ανακαλύψουμε κρυμμένους θησαυρούς στα Κάτω Πεδινά και την 

Βίτσα, μέχρι να φτάσουμε στη Μονή της Αγίας Παρασκευής, στο Μονοδένδρι, για να 

χορτάσουμε αγνάντι από ψηλά στο φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσµου! 

Ανακαλύπτουμε τα κουκλίστικα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου, Καπέσοβο, Βραδέτο, 

Δίλοφο, ενώ συνεχίζουμε για τον Γυφτόκαμπο στην ορεινή τοποθεσία της Τύμφης, όπου 

θα δούμε την μοναδική Σαρακατσάνικη Στάνη.  

 

Ακολουθεί το χωριό Νεγάδες, ένα από τα πιο ξακουστά αρχοντοχώρια του Ζαγορίου, 

ενώ στο δρόμο μεταξύ των χωριών Κουκούλι, Δίλοφο και Κήποι επισκεπτόμαστε το 

φημισμένο γεφύρι του Κόκκορη! Συνεχίζουμε για το χωριό Κήποι -το οποίο είναι 

ξακουστό για τους πανέμορφους κήπους του- στο κεντρικό Ζαγόρι, εκεί όπου 

συναντιούνται τα όρη Μιτσικέλι και Τύμφη της βόρειας Πίνδου.  

 

Τέλος, αναχωρούμε για την ρομαντική πόλη των Ιωαννίνων και μεταξύ άλλων, κάνουμε 

στάση στη λίμνη Παμβώτιδα, που έγινε ξακουστή με τον θρύλο της Κυρα-Φροσύνης και 

του Αλή Πασά!  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα εναλλακτικό οδοιπορικό Versus για να δούμε κρυφές ομορφιές της Ηπείρου με τη λεπτομέρεια 

που πρέπει. Εξερευνούμε άγνωστα σημεία και μυστικά μονοπάτια στα δημοφιλή Zαγοροχώρια, ενώ 

κάνουμε «σαφάρι» γεφυριών! Περνάμε από ειδυλλιακές διαδρομές και καρτποσταλικά χωριά, 

χτισμένα πάνω σε λόφους, με εντυπωσιακά αρχοντικά, καθώς παραδινόμαστε στην ονειρική ησυχία 

του δάσους, στην αυθεντική φυσική ομορφιά και το παραδοσιακό χρώμα, που μοιάζει να παραμένει 

αλώβητο στο πέρασμα του χρόνου. Θέα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις, πυκνή βλάστηση και 

συγκλονιστικές εικόνες που δημιουργούνται καθώς το φως του ήλιου αντανακλάται πάνω σε 

πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Η απεραντοσύνη της φύσης και η πνευματικότητα, συνδιαλέγονται 

με τρόπο μοναδικό, καθώς μάς αποκαλύπτουν το μεγαλείο τους...  

 

 

 

 Πλούσια ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης, έναν από 

τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα!  

 Ανακαλύπτουμε το δημοφιλές Δυτικό Ζαγόρι: Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, τα μονοπάτια που 

οδηγούν στην κορυφή της Γκαμήλας και τις ξακουστές Δρακόλιμνες (το καλοκαίρι), την 

Αρίστη, τα Κάτω Πεδινά, τη Βίτσα και το χωριό Βίκος.  

 Eπίσκεψη στη Μονή Αγίας Παρασκευής, όπου από το παρατηρητήριο στη θέση Οξιά, θα 

απολαύσουμε θέα που «κόβει την ανάσα» πάνω από το μεγαλειώδες χάος της χαράδρας του 

Βίκου (ρεκόρ Guinness 1997)! 

 Ατελείωτη περιήγηση στα πιο όμορφα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου, από το αμφιθεατρικά  

χτισμένο Καπέσοβο, μέχρι το απόμερο Βραδέτο, το «ψηλότερο» χωριό του Ζαγορίου!  

 Τραβάμε καρτποσταλικές φωτογραφίες στην περίφημη Σκάλα του Βραδέτου, το πιο 

εντυπωσιακό καλντερίμι της Ηπείρου. Η «σκάλα» φιδογυρίζει στην πλαγιά με τα 1.100 

σκαλοπάτια της, ένα πραγματικό «έργο τέχνης»! 

 Ανακαλύπτουμε τους Κήπους και τις Νεγάδες, δύο ατμοσφαιρικά χωριά με φόντο το αυθεντικό 

ηπειρώτικο τοπίο!  

 Κάνουμε «σαφάρι» γεφυριών, από το περίφημο Καλογερικό με τα τρία τόξα του, το Γεφύρι του 

Κοντοδήμου, και το σήμα κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής, το Γεφύρι του Κόκκορη! 

 Επίσκεψη στο ιστορικό Καλπάκι και το Πολεμικό Μουσείο, μια τοποθεσία που από μόνη της 

αποτελεί ζωντανό κομμάτι στην ιστορία της Ελλάδας. 

 Σπάνια επίσκεψη στον Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, όπου αν και 

ακατοίκητος, είναι γνωστός για την Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα μοναδικό στο είδος του 

υπαίθριο λαογραφικό μουσείο. 

 Στάση στη ρομαντική πόλη των Ιωαννίνων, όπου θα απολαύσουμε βόλτα στη λίμνη 

Παμβώτιδα, που έγινε ξακουστή με τον θρύλο της Κυρα-Φροσύνης και του Αλή Πασά! 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Το ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ βρίσκεται στο Τσεπέλοβο, λίγα βήματα μακριά από τη Μονή Ρογκοβού και 

προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, μπαρ και κοινόχρηστο lounge. 

Όλα τα καταλύματα σε αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων έχουν θέα στον κήπο και πρόσβαση 

στον κήπο και στη βεράντα. Παρέχονται επίσης 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία μεταφοράς 

από/προς το αεροδρόμιο, υπηρεσία δωματίου και δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους. 

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν ντουλάπα, τηλεόραση, ιδιωτικό μπάνιο, 

κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. Σε όλες τις μονάδες υπάρχει μίνι μπαρ. 

Το Όρος Τύμφη απέχει 7χλμ. από το ξενοδοχείο, ενώ η Δρακόλιμνη Τύμφης βρίσκεται 8χλμ. 

μακριά. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, σε απόσταση 

23χλμ. από το ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: Αναχώρηση από Αθήνα – 

Aρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης – Επίσκεψη στο 

ιστορικό Καλπάκι και το Πολεμικό Μουσείο – 

Μονοδένδρι – Κήποι – διαμονή στο Τσεπέλοβο 

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί από Αθήνα και 

ξεκινάμε το ταξίδι μας στην Ήπειρο με μια 

ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, 

η οποία πραγματοποιείται με διπλωματούχο 

ξεναγό! Η Δωδώνη ήταν διάσημη κατά την 

αρχαιότητα χάρη στο περίφημο μαντείο της, το 

οποίο ήταν αφιερωμένο στον Δία και αποτελούσε 

το αρχαιότερο μαντείο στην Ελλάδα. Με επίκεντρο 

την Ιερή βελανιδιά, από το θρόισμα των φύλλων 

της και σε συνδυασμό με άλλους φυσικούς ήχους 

δινόντουσαν οι χρησμοί. Στο τέλος του 5ου π.Χ. 

αιώνα χτίστηκε μικρός ναός, ενώ την εποχή της 

βασιλείας του Πύρρου κατασκευάζονται πολλά 

κτήρια όπως το βουλευτήριο, το πρυτανείο αλλά 

και το μεγάλης χωρητικότητας θέατρο. Η περιοχή 

υπέστη δύο μεγάλες καταστροφές, από τους 

Αιτωλούς το 219 π.Χ. και από τους Ρωμαίους το 

167 π.Χ. Το μαντείο συνέχισε τη λειτουργία του, 

χωρίς όμως ποτέ να ανακτήσει την παλιά του 

αίγλη. Ένας από τους τελευταίους χρησμούς 

δόθηκε το 362 μ.Χ. και λίγα χρόνια αργότερα, το 

μαντείο σταμάτησε να λειτουγεί, ερήμωσε και 

ξεχάστηκε από τους ανθρώπους, μέχρι να 

ανακαλυφθεί από αρχαιολογική σκαπάνη στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Θα δούμε το περίφημο 

αρχαίο θέατρο, την Ιερά Οικία, το κτήριο που 

περιέκλειε την ιερή βελανιδιά του μαντείου, τους 

ναούς της Διώνης, της Θέμιδος, του Ηρακλή και 

της Αφροδίτης, το Βουλευτήριο και το Πρυτανείο, 

διοικητικά κτήρια της εποχής, το αρχαίο στάδιο και 

την ακρόπολη της Δωδώνης. Στη συνέχεια, αφού 

αφουγκραστούμε την ιστορία του τόπου, 

κατευθυνόμαστε για μια επίσκεψη στο ιστορικό 

Καλπάκι και το Πολεμικό Μουσείο. Η τοποθεσία 

που βρίσκεται το Μουσείο από μόνη της αποτελεί 

ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Το 

Μουσείο ανεγέρθηκε το 1975 και περιλαμβάνει 

εκθέματα-κειμήλια της Μάχης του Καλπακίου και 

όχι μόνο. Πρόκειται για έναν τόπο γνωστό από τις 

ηρωικές μάχες που έγιναν εδώ από την Όγδοη 

Μεραρχία Πεζικού στην πρώτη φάση του  
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Ελληνοϊταλικού πολέμου κατά το 1940-41, όπου οι 

ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν να συντρίψουν τις 

δυνάμεις του Μουσολίνι και να αποτρέψουν την 

διείσδυση του εχθρού στην Ήπειρο. Σειρά έχει το 

φωτογενές Μονοδένδρι, στο κεντρικό Ζαγόρι, ένα 

από τα πιο δημοφιλή χωριά της περιοχής. 

Απολαμβάνουμε καφέ στην πλατεία με τα αιωνόβια 

πλατάνια και επισκεπτόμαστε τη Ριζάρειο Σχολή, τη 

χειροτεχνική σχολή-οικοτροφείο του Ριζαρείου 

Ιδρύματος που λειτουργεί στο χωριό από το 1979. 

Η ωραιότερη βόλτα που θα κάνουμε είναι στο 

καλντερίμι που οδηγεί έπειτα από δέκα λεπτά στη 

Μονή Αγίας Παρασκευής, για να χορτάσουμε 

αγνάντι από ψηλά στο φαράγγι του Βίκου, το 

βαθύτερο του κόσμου (ρεκόρ  Guinness 1997)! 

Γεμάτοι από υπέροχες εικόνες, αναχωρούμε για το 

ξενοδοχείο μας στο Τσεπέλοβο. 

Ημέρα 2η: Δυτικό Ζαγόρι 

ΣΠΑΝΙΑ εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια – Μονές και 

γεφύρια, Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο – Αρίστη – 

Κάτω Πεδινά – Βίτσα – Μονοδένδρι – Μονή Αγίας 

Παρασκευής – Φαράγγι του Βίκου – Πέτρινα 

γεφύρια 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τα 

Ζαγοροχώρια και τα περίφημα Μικρό και Μεγάλο 

Πάπιγκο. Οι δύο πέτρινοι οικισμοί βρίσκονται στην 

σκιά της επιβλητικής Αστράκας (όρος Γκαµήλα) και 

χαρακτηρίζονται από λιθόστρωτα καλντερίµια. 

Εντύπωση προκαλούν ο ναός των Ταξιαρχών στο 

πρώτο και εκείνος του Αγίου Βλασίου µε το 

εξάγωνο καµπαναριό στην είσοδο του δεύτερου. 

Συνεχίζουμε με την Αρίστη, κεφαλοχώρι στο δυτικό 

Ζαγόρι, τα Κάτω Πεδινά, αμφιθεατρικά χτισμένα στα 

940 μ. και που μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι τα λένε 

Κάτω Σουδενά (όνομα το οποίο προέρχεται από 

σλαβική ρίζα, πιθανώς σημαίνει «κρύος τόπος»), 

φθάνοντας στη Βίτσα  Ζαγορίου. Συνεχίζουμε για το 

Μονοδένδρι, χτισμένο στο βόρειο άκρο του 

Ζαγορίου στα 1.060 μέτρα, κοντά στον 

παραπόταμο του Αώου, τον Βοϊδομάτη, και τη 

μονή της Αγίας Παρασκευής που στέκει εκεί 

αγέρωχη για πάνω από 600 χρόνια. Έχοντας 

κατηφορίσει στο μονοπάτι, βρισκόμαστε στο χείλος 

του γκρεμού, πάνω από τη χαράδρα του Βίκου! Η 

ανάσα κόβεται, καθώς το Φαράγγι του Βίκου -που 

είναι το βαθύτερο φαράγγι, σε αναλογία μήκους, 

πλάτους, ύψους παγκοσμίως, σύμφωνα με το 

Βιβλίο Guinness!- βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας! 

Αποτελεί Μνημείο  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO και είναι ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού 

Βίκου-Αώου, στην περιοχή του οποίου βρίσκει 

καταφύγιο μια μεγάλη ποικιλία σπάνιων 

ενδημικών ειδών. Ο Βοϊδομάτης (γνωστός και ως 

«ποτάμι του Βίκου») έχει τις πηγές του κάτω από το 

χωριό Βίκος. Με συνολικό μήκος 15 χλμ. η 

ονομασία του προέρχεται από τις σλαβικές λέξεις 

voda (=νερό) και mati (=πηγή), και όχι από την 

καθιερωμένη παρετυμολογία βόιδι δηλ. βόδι και 

μάτι (μάτι του βοδιού). Το Ζαγόρι, όμως, φημίζεται 

και για τα πέτρινα γεφύρια του. Το περίφημο 

γεφύρι του Κόκκορη ή Νούτσου με τον 

κατακόρυφο βράχο δίπλα του και το ποτάμι να 

ρέει από κάτω, αλλά και τη σπηλιά δίπλα του, που 

λέγεται ότι είχε κρυφτεί ο λήσταρχος Νταβέλης, θα 

μας εντυπωσιάσουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στο Τσεπέλοβο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3η: Κεντρικό Ζαγόρι 

Μονοδένδρι  – Κεντρικό Ζαγόρι – Χωριά κεντρικού 

Ζαγορίου: Καπέσοβο,Βραδέτο, Δίλοφο, 

Γυφτόκαμπο (υπαίθριο μουσείο 

Σαρακατσαναίων)  

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί για μια αξέχαστη 

ξενάγηση στα πιο όμορφα χωριά του κεντρικού 

Ζαγορίου. Ξεκινώντας από το αμφιθεατρικά 

χτισμένο Καπέσοβο με φόντο πανέμορφα 

αρχοντικά, συνεχίζουμε προς το απόμερο χωριό 

Βραδέτο, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.350 

μέτρων και θεωρείται το «ψηλότερο» χωριό του 

Ζαγορίου! Μέχρι το 1973 μοναδική δίοδος 

επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν η 

περίφημη Σκάλα Βραδέτου, που αναρριχάται στην 

κόψη του γκρεμού και σύμφωνα με τους ντόπιους 

έχει μήκος 6 χλμ., ενώ διαθέτει 1605 καλντεριμωτά 

σκαλοπάτια. Απολαμβάνουμε βόλτα στην καρδιά 

της φύσης, λίγο πριν συνεχίσουμε για το Δίλοφο, 

το μοναδικό ίσως χωριό στο Ζαγόρι που έχει 

διατηρήσει αναλλοίωτη τη Ζαγορίτικη 

αρχιτεκτονική του. Όλα τα κτίσματα είναι 

φτιαγμένα από τον τοπικό σχιστόλιθο, γι’ αυτό 

τον λόγο το χωριό έχει ανακηρυχθεί 

παραδοσιακός οικισμός, όπου μόνο 

ανακατασκευάζονται ή αναστηλώνονται παλιά 

κτήρια. Είναι χτισμένο πάνω σε δύο λόφους και 

αναπτύσσεται γύρω από την Κεντρική Πλατεία 

(Μεσοχώρι), από όπου ξεκινούν οι τρεις βασικοί 

πεζόδρομοι, που οδηγούν στις τρεις συνοικίες, 

Πάνω Μαχαλάς, Κάτω Μαχαλάς και Πέρα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαχαλάς. Πέτρινες βρύσες, λιθόστρωτα 

καλντερίμια, μικρά εκκλησάκια και αρχοντικά 

κυριαρχούν παντού, ανάμεσα στα οποία και η 

ψηλότερη κατοικία στα Ζαγοροχώρια, ύψους 13,5 

μέτρων, το αρχοντικό Μακρόπουλου (Λουμίδη). 

Ενδιαφέρον έχει και ο λόγος για τον οποίο χτίστηκε 

αυτό το πανύψηλο σπίτι. Σύμφωνα με την 

παράδοση, ο γιος ενός πλούσιου Ζαγορίτη 

παντρεύτηκε μία κοπέλα από το γειτονικό χωριό 

Κουκούλι. Όταν εγκαταστάθηκαν στο σπίτι του 

γαμπρού στο Δίλοφο, η κοπέλα εξέφρασε έντονη 

νοσταλγία για το χωριό της. Τότε λοιπόν, ο 

σύζυγός της έχτισε το πανύψηλο αρχοντικό για να 

μπορεί η γυναίκα του να αγναντεύει το χωριό της 

από τα ψηλότερα πατώματά του! Συνεχίζουμε με 

επίσκεψη στον Γυφτόκαμπο, σε υψόμετρο περίπου 

1200 μέτρων, όπου αν και ακατοίκητος είναι 

γνωστός για την Σαρακατσάνικη Στάνη, ένα 

μοναδικό στο είδος του ανοιχτό λαογραφικό 

μουσείο. Σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων 

δημόσιου δάσους, κατάφυτου από έλατα και 

πεύκα, που παραχωρήθηκε κατά χρήση στην 

Αδελφότητα από το Υπουργείο Γεωργίας, 

κατασκευάστηκε ένα σύμπλεγμα που προσπαθεί 

να αποδώσει όσο γίνεται πιο πιστά το περιβάλλον 

της σαρακατσάνικης ζωής. Με κύριο 

χαρακτηριστικό τη νομαδική κτηνοτροφία από την 

Πίνδο στις πεδιάδες της Ηπείρου, έχει στηθεί ένας 

πραγματικά εξαιρετικός υπαίθριος χώρος από 

κονάκια, μαντρί, στρούγκα, κιόσκι, αργαλειό, 

τυροκομείο και άλλα. Μετά από ένα σύντομο 

ταξίδι στο παρελθόν, παίρνουμε το δρόμο για το 

ξενοδοχείο μας. 

Ημέρα 4η: Νεγάδες – Γεφύρι του Κόκκορη – Κήποι 

– Ιωάννινα – Επιστροφή Αθήνα  

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για ξενάγηση νωρίς 

στο χωριό Νεγάδες. Πρόκειται για ένα από τα πιο 

ξακουστά αρχοντοχώρια του Ζαγορίου, στο οποίο 

συνυπάρχει αρμονικά το στοιχείο της φύσης και 

του πολιτισμού. Σκουρόχρωμα σπίτια με σκεπές 

ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής, αρχοντικά μιας άλλης 

εποχής, γεφύρια και βρύσες αναδεικνύουν το 

μεγαλείο των Νεγάδων. Σειρά έχει το φημισμένο 

γεφύρι του Κόκκορη, πάνω στον κεντρικό δρόμο 

για το Ζαγόρι, μεταξύ των χωριών Κουκούλι, 

Δίλοφο και Κήποι στο Κεντρικό Ζαγόρι. Πρόκειται 

για ένα εντυπωσιακό μονότοξο γεφύρι που 

πρωτοχτίστηκε το 1750 και έχει μήκος σχεδόν 24 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

μέτρα και ύψος 13 μέτρα. Λέγεται γεφύρι του 

Κόκκορη (ή του Κόκκορου), καθώς ο Κόκκορος 

από το χωριό Κουκούλι, που είχε μύλο εκεί, διέθεσε 

το 1910 χρήματα για την επισκευή του. Δίπλα στο 

γεφύρι στέκει ένας επιβλητικός κατακόρυφος 

βράχος, ενώ από κάτω ρέει ο Βίκος με τα 

κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά του. Δίπλα στο 

γεφύρι βρίσκεται και μια σπηλιά που λέγεται ότι είχε 

κρυφτεί ο λήσταρχος Νταβέλης μαζί με άλλους δύο 

ληστές. Συνεχίζουμε για το χωριό Κήποι, το οποίο 

όπως καταλαβαίνει κανείς από το όνομά του, είναι 

ξακουστό για τους ωραίους κήπους του! Βρίσκεται 

στην καρδιά του Κεντρικού Ζαγορίου, εκεί όπου 

συναντιούνται τα όρη Μιτσικέλι και Τύμφη της 

βόρειας Πίνδου, σε απόσταση 39 χλμ. από τα 

Ιωάννινα. Το χωριό των περίπου 70 κατοίκων έχει 

πέτρινες βρύσες και καλντερίμια, ένα ψηλό 

καμπαναριό με ρολόι στο προαύλιο του ναού του 

Αγίου Νικολάου, καθώς και ορισμένα ξακουστά 

γεφύρια, όπως του Κοντοδήμου στην είσοδο του 

χωριού, αλλά και το τρίτοξο Καλογερικό του 1748, 

γνωστό και ως «κινούμενη κάμπια». Στη συνέχεια, 

αναχωρούμε για μια ειδυλλιακή επίσκεψη στην 

πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων. Κάνουμε στάση 

για βόλτα στη λίμνη Παμβώτιδα, που έγινε 

ξακουστή με τον θρύλο της Κυρα-Φροσύνης και 

του Αλή Πασά, με φόντο το καταπράσινο τοπίο 

της. Χρόνος για σύντομη επίσκεψη στο νησάκι για 

φωτογραφίες. Αφού περιηγηθούμε στους 

σύγχρονους δρόμους αλλά και τα γραφικά 

πλακόστρωτα της πόλης, θαυμάζοντας 

ορθόδοξες εκκλησίες και τζαμιά, παλιά αρχοντικά 

και εντυπωσιακά νεόκτιστα κτήρια, κάτω από τον 

συννεφιασμένο ουρανό των Ιωαννίνων. 

 



 

 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
κατ’ άτομο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

25.06, 23.09, 27.10, 11.11 € 335 € 435 

 

Περιλαμβάνονται 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Διαμονή ξενοδοχείο Δρακολίμνη, Τσεπέλοβο. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά. 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, 

αρχαιολογικούς χώρους & σημεία ενδιαφέροντος. 

 Γεύματα που δεν περιγράφονται στο πρόγραμμα. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Φόρος διαμονής. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

  

Σημαντικές παρατηρήσεις 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 

κώδικα, τηλέφωνα, e-mailκ.λπ.). 

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 

άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να 

μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη 

στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών γίνεται 

μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος δια- 

μονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Στις 

αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν περι- 

λαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται από 

τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 

2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK: 

126 00 23 20 0026 60 

iban:GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ: 

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK: 

0026 0059 49 0200 45 55 61 

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία 

VersusTravel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το VersusTravel. 

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-mailκ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 

στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς 

και των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 100€.  

 

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.  

 

 

 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

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

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

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

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

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

Πάντα υπό την προστασία μας  

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

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

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

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

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

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

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

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

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

σκοπό.  

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

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

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

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

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

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

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

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

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του VersusTravel 

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

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

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

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

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

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

αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το VersusTravel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλλων 

καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που δεν 

καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκεςδόσεις 

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

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versusgifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

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

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

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

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – VersusLive 

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

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

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

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

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

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

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

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

 

Το ταξίδι με το Versus– Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

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

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

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

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

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

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

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

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

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

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας. 

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

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

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

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

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

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

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

πράττουμε. 

ExploringTheWorldSecretTreasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο VersusTravel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το 

VersusTravel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του VersusTravel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά –Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το VersusTravelείναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά touroperator της 

ελληνικής αγοράς.Αυτό πιστοποιούν οιβραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την QatarAirways, την 

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

SwissAirways, στην AirFrance, στην KLM, στην BritishAirways, στην TurkishAirlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το VersusTravel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδιασε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: τοιδιαίτεροτμήμα MediterraneoPlus,  

 για ταξίδιαστην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: τοτμήμα VersusRomantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδιακαι ειδικές αποστολές: το τμήμα ExploringtheWorld, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα VersusBusiness, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα VersusExclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUSTRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το VersusTravel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


