
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Αναχωρήσεις: 03/07, 17/07, 31/07, 07/08, 14/08, 28/08, 11/09, 25/09, 23/10 20/11, 04/12 
6, 7 Ημέρες 

Ζωγραφιά στα  

Ηπειρώτικα καλντερίμια – Σύβοτα   
Αιτωλικό-Γευσιγνωσία αυγοτάραχου στη νερένια πόλη – Βιωματικό Μουσείο Πέρδικας – 

ΣΠΑΝΙΑ εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια, ιδιαίτερες μονές, γεφύρια  

Εξόρμηση στα πανέμορφα Τζουμέρκα και στις κρυμμένες ομορφιές τους  

Μπάνιο και βαρκάδα στα «εξωτικά» νερά της Ελλάδας στα Σύβοτα  

Επίσκεψη στο σπίτι του Γέροντα Παϊσίου – Ιστορικό Καλπάκι –   
Δωρεάν ξενάγηση & μεταφορά με το τρενάκι, στο Σπήλαιο Περάματος! 

Μετσοβίτικη Γευσιγνωσία & Οινογευσία  
στα 6μ. βάθους κελάρια του Κτήματος Γκλίναβος 

Το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου – Ακριτικό Πωγώνι & Βήσσανη! 
 

Δωρεάν μπουφέ Γευσιγνωσίας 
αυγοτάραχου,το «χρυσάφι της 

λιμνοθάλασσας» στο… νερένιο Αιτωλικό! 

 

Ξενάγηση στο Βιωματικό Λαογραφικό 
Μουσείο Πέρδικας και παραδοσιακό 

γλύκισμα-κέρασμα Versus! 

 

ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ                 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ! 

 



                

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

 
 
 

 
 Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο πανέμορφο πολυτελές 5* νεόκτιστο ξενοδοχείο 

The Lake Ioannina. 
 Ημιδιατροφή (πρωινό-δείπνο) με παραδοσιακές γεύσεις του τόπου. 
 Δωρεάν Γευσιγνωσία αυγοτάραχου στην «Botargo Stefos», στο Αιτωλικό! Ο ιδιοκτήτης θα 

μας υποδεχτεί και θα μας μυήσει στον «άγνωστο» κόσμο του ελληνικού χαβιαριού με 
συνοδεία από μικρά κεράσματα, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να γευτούμε τον 
θησαυρό της λιμνοθάλασσας! 

 Επίσκεψη και βαρκάδα στην «ΚαραΪβική της Ελλάδας», τα Σύβοτα (το κόστος του πλοιαρίου 
περιλαμβάνεται). 

 Ξενάγηση από τον υπεύθυνο του Βιωματικού Λαογραφικού Μουσείου Πέρδικας και 
παραδοσιακό κέρασμα Versus! 

 Μόνο στο Versus! Προσφορά η είσοδος και η ξενάγηση στο Σπήλαιο Περάματος και η 
μεταφορά με το γραφικό τρενάκι! 

 Βόλτα και καφεδάκι στο Ιτς Καλέ, την Ακρόπολη των Ιωαννίνων! 
 Επίσκεψη στο επταήμερο πρόγραμμα μας στα πανέμορφα Τζουμέρκα, για πολλούς την 

ωραιότερη περιοχή στην Ελλάδα, όπου ανακαλύπτουμε τα υπέροχα χωριά Συρράκο και 
Καλαρρύτες! 

 Δωρεάν παραδοσιακή μετσοβίτικη γευσιγνωσία – Προσφορά Versus Travel με 
παραδοσιακό τσοπελέκι και χαλβά στα κάρβουνα! 

 Ξενάγηση στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Άγιος Παΐσιος, στην Κόνιτσα! 
 Μοναδικές μονές: Μολυβδοσκέπαστη, Αγία Παρασκευή! 
 Γεωπάρκο Βίκου-Αώου  που ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO! 

Ατενίζουμε το Φαράγγι του Βίκου,  το βαθύτερο φαράγγι σε αναλογία μήκους-πλάτους-
ύψους παγκοσμίως, σύμφωνα με το Βιβλίο Guinness! 

 Αρίστη, Κάτω Πεδινά και Βίτσα! 
 Eπίσκεψη στο Πέτρινο Ηπειρώτικο γεφύρι Κόκκορη! 
 Δωρεάν οινογευσία - Προσφορά Versus Travel στο διάσημο Κτήμα Γκλίναβος, στη γραφική 

Ζίτσα και συγκεκριμένα στα κελάρια του, βάθους 6 μέτρων! 
 Μοναδική διαδρομή μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην ακριτική Πωγώνιανη! 
 Βήσσανη! Το χωριό με την ιστορία του δημοτικού τραγουδιού «Κοντούλα Λεμονιά»! 
 Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη – Παγκόσμιο θαύμα ακουστικής το Νεκρομαντείο 

του Αχέροντα & Νικόπολη! 
 
 

 

Το ταξίδι πραγματοποιείται με μικρές ταξιδιωτικές ομάδες – 

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF_Guinness


 

                           
 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Αιτωλικό  (Η «μικρή Βενετία» της Ελλάδας μας) – Άρτα – Βιωματικό 
Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας – Ιωάννινα  

Αναχώρηση από την Αθήνα νωρίς το πρωί 
(06.30). Με ενδιάμεσες στάσεις και αφού 
περάσουμε την εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα 
του Ρίου, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, 
κατευθυνόμαστε προς ένα ειδυλλιακό και 
μοναδικό στον κόσμο «νερένιο» σημείο. Το 

γραφικό Αιτωλικό, που οι ψαράδες ένωσαν 
τις ακτές τους με ξύλινα γεφυράκια και με τον 
χρόνο αυτά ενώθηκαν δημιουργώντας το 
πρώτο ενιαίο νησί.  Τα δύο πέτρινα γεφύρια 
που ενώνουν το νησί του Αιτωλικού με τη 
στεριά και εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
οχημάτων και πεζών είναι κατασκευασμένα 
την περίοδο 1882-1885. Εδώ εκτός από τη 
μακραίωνη ιστορία του, θα ξεναγηθούμε στην ιστορία του αυγοτάραχου. Πώς δηλαδή τα 
πολύτιμα αβγά του κέφαλου, μέσα στο φυσικό σάκο τους, επιλέγονται προσεκτικά και 
αλατίζονται ελαφρά με φρέσκο φυσικό θαλασσινό αλάτι και μας δίνουν το ελληνικό χαβιάρι. 



Επί δεκαετίες το αυγοτάραχο Στέφου, βασισμένο σε παραδοσιακή σπιτική συνταγή, ήταν 
γνωστό σε έναν μικρό τοπικό κύκλο που το εκτιμούσε και το απολάμβανε ως νόστιμη και 

θρεπτική καθημερινή τροφή αλλά και 
ως πολύτιμο γιορτινό κέρασμα!  Ένα 
προϊόν που παρέχουν σε 
ικανοποιητικές ποσότητες οι 
ελληνικές λιμνοθάλασσες και που 
αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και 
εκλεκτές λιχουδιές, και όχι άδικα, 
καθώς η γεύση του είναι μοναδική! 
Μετά την απολαυστική γευσιγνωσία 
θα φτάσουμε στην Άρτα, μια 
σημαντική πόλη των βυζαντινών 
χρόνων, κατά τους οποίους 
χτίστηκαν πολλά χριστιανικά μνημεία 
και μοναστήρια στην περιοχή. Αφού 
θαυμάσουμε το περίφημο πέτρινο 

τοξωτό γεφύρι της Άρτας, το οποίο τόσοι και τόσοι θρύλοι περιβάλλουν, θα αναχωρήσουμε 
προς τη μοναδική επίσκεψη στο Βιωματικό Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας. Ένα υπαίθριο 
μουσείο ποιμενικής ζωής, που αποτελείται από πέτρινα κτίσματα χαρακτηριστικά 
υποτυπώδους ποιμενικού οικισμού της περιοχής Ολύτσικας και Ξηροβουνίου. Το καλύβι του 
τσοπάνη, το κτίσμα του αμπελουργού, το κτίσμα που περιλαμβάνει τον κύκλο παραγωγής 
του ψωμιού, το τέταρτο κτίσμα των λατόμων (νταμαρτζίδες) θα «μιλήσουν» και θα πουν την 
ιστορία τους. Αφού ξεναγηθούμε από τον υπεύθυνο του μουσείου, θα ξαποστάσουμε στο 
παρακείμενο παραδοσιακό καφενείο, όπου η φιλόξενη οικοδέσποινα θα μας έχει έτοιμο 
παραδοσιακό γλυκό ταψιού, το οποίο εμείς κερνάμε! Άφιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
2η ημέρα: Ιωάννινα – Λίμνη Παμβώτιδα – Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων – Σπήλαιο 
Περάματος – Μέτσοβο – Δωρεάν Παραδοσιακή Μετσοβίτικη Γευσιγνωσία – Βόλτα στο Ιτς 
Καλέ, στο Κάστρο των Ιωαννίνων! 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη γνωριμία μας με την πανέμορφη πόλη των 
Ιωαννίνων. Στάση για βόλτα στη λίμνη Παμβώτιδα, που έγινε ξακουστή με τον θρύλο της 
Κυρα-Φροσύνης και του Αλή Πασά. Χρόνος για σύντομη επίσκεψη στο νησάκι για 
φωτογραφίες και επιστροφή για να επισκεφτούμε τις καταπληκτικές συλλογές του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων που αναπτύσσονται σε επτά αίθουσες, σε συνολική 
επιφάνεια 1.200 τμ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης, τα 
οποία εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαιότερα 

μαντεία του ελληνικού κόσμου. Κατόπιν αναχωρούμε για το 
Σπήλαιο του Περάματος που απέχει μόλις 5χλμ.από την 
ειδυλλιακή λίμνη. Θα απολαύσουμε τη βιντεοπροβολή, θα 
μεταφερθούμε με το γραφικό τρενάκι και θα βιώσουμε τη μαγεία 
του σπηλαίου, που δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια 
στο εσωτερικό του λόφου Γκορίτσα! Μια τυχαία ανακάλυψη το 
1940, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς οι 
κάτοικοι της περιοχής έψαχναν καταφύγια για προστασία από 
τους βομβαρδισμούς. Συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κόσμου 
με μεγάλη ποικιλία σταλακτιτών! 
Συνεχίζουμε  για μια «παραδοσιακή» επίσκεψη 
στο διάσημο βλαχοχώρι του Μετσόβου, σε 
ύψος 1.160 μ., όπου συνδυάζεται το 



παρελθόν με το παρόν, αφού οι πιο μεγάλης ηλικίας γυναίκες φορούν ακόμη με χαρά την 
παραδοσιακή φορεσιά και το ίδιο το χωριό κινείται με τέτοιους ρυθμούς, χωρίς να χάνει τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του στην πορεία του χρόνου! Θα δούμε την εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής, τις παραδοσιακές βρύσες, την κεντρική πλατεία, την Πινακοθήκη Αβέρωφ, το 
Λαογραφικό Μουσείο και θα καταλήξουμε στην παραδοσιακή μετσοβίτικη ταβέρνα, όπου το 
Versus θα προσφέρει δωρεάν μετσοβίτικη παραδοσιακή γευσιγνωσία, με ιδιαίτερα μοναδικές 
γεύσεις του τόπου, όπως το χαρακτηριστικό τσοπελέκι και ο χαλβάς με βούτυρο στα 
κάρβουνα!  
Μια ιδιαίτερη όμορφη ιδέα για το καφεδάκι μας και για να ζήσουμε την «αύρα μιας άλλης 
εποχής» είναι, πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, να πάμε στο Ιτς Καλέ! Ιτς Καλέ σημαίνει 
«εσωτερικό κάστρο». Το Ιτς Καλέ είναι η νοτιοανατολική ακρόπολη του κάστρου των 
Ιωαννίνων, όπου βρίσκονταν τα ανάκτορα του Αλή Πασά. Μέσα στο Κάστρο αναπτύχθηκαν 
τα ελληνικά γράμματα, εδώ έζησε ο Αλή Πασάς το μεγάλο του έρωτα με την Κυρα-Βασιλική, 
εδώ ερωτεύτηκε την Κυρα-Φροσύνη, την ερωμένη του 
γιου του, εδώ δίδαξαν οι μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους! 
Στον ευρύτερο χώρο είναι το Βυζαντινό Μουσείο και το 
Φετιχέ Τζαμί, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αλή Πασά. 
Σήμερα το Ιτς Καλέ λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος 
με μεγάλη επισκεψιμότητα και πλήθος δραστηριοτήτων 
λαμβάνουν χώρα σε πολλά από τα αναστηλωμένα 
κτίριά του! Σε μικρή απόσταση, το Μουσείο 
Αργυροτεχνίας στο κάστρο των Ιωαννίνων, και 
συγκεκριμένα στον δυτικό προμαχώνα (προαιρετική 
επίσκεψη-ατομικάέξοδα). Επιστροφή στο πολυτελές 
ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

 
3η ημέρα: ΣΠΑΝΙΑ εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια  – Μονές και γεφύρια, αλλά και  επίσκεψη 
στο σπίτι του Γέροντα Παϊσίου στην Κόνιτσα – Μονή Μολυβδοσκέπαστης – Αρίστη – Κάτω 
Πεδινά – Βίτσα – Μονοδένδρι – Μονή Αγίας Παρασκευής – Φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο 
του κόσμου! – Πέτρινα γεφύρια 
 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Κόνιτσα, 
που είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Τραπεζίτσα σε 
ύψος 600 μ. και είναι πατρίδα της μητέρας του Αλή Πασά, της 
Χάμκως.  
Στην Κόνιτσα μεγάλωσε και έζησε έως ότου έφυγε για το Άγιον 
Όρος ο σύγχρονός μας Άγιος Παΐσιος, ερχόμενος εδώ 2 ετών 
το 1924 με την οικογένειά του μετά την ανταλλαγή πληθυσμών 
του 1922. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια και  θα 
επισκεφτούμε το σπίτι που έζησε ο άγιος με τους γονείς και τα 
οκτώ αδέλφια του. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη μονή της 
Παναγίας της Μολυβδοσκέπαστης, η οποία βρίσκεται μόλις 

400 μέτρα από την ελληνοαλβανική μεθόριο. Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα από τον 
αυτοκράτορα Κων/νο Πωγωνάτο και 
εξ αρχής ήταν σταυροπηγιακή και 
βασιλική μονή. Πήρε το όνομά της 
από τις μολύβδινες πλάκες που 
κάλυπταν την οροφή του καθολικού 
της. Μάλιστα, λέγεται πως οι Τούρκοι 
πήραν τις πλάκες και έφτιαξαν μ' 
αυτές βόλια, για να αντιμετωπίσουν 



τους εξεγερμένους Έλληνες κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα! Φεύγοντας από το 
μοναστήρι περνάμε από τα γραφικά χωριά Αρίστη, κεφαλοχώρι στο δυτικό Ζαγόρι, 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»). και Βίτσα  Ζαγορίου. 
Φτάνουμε στο 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!- είναι ακριβώς μπροστά μας! 
Είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί δε τον πυρήνα 
του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, στην περιοχή του οποίου βρίσκει καταφύγιο με μεγάλη 
ποικιλία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας! 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 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. 
Γεμάτοι πλούσιες εικόνες από την υπέροχη φύση και τα μοναστήρια της Ηπείρου 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα:   Μια ημερήσια Ιδιαίτερη εμπειρία! Οινογευσία στο Κτήμα Γκλίναβος στη Ζίτσα 
Ιωαννίνων –  Ιστορικό Καλπάκι – Λίμνη Ζαραβίνα – ιστορικό Πωγώνι – Πωγωνιανή, το 
ακριτικό χωριό & Βήσσανη! 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για μια 
μοναδική εμπειρία που θα ξεκινήσει με 
οινογευσία στο διάσημο Κτήμα Γκλίναβος, 
στη Ζίτσα Ιωαννίνων και θα τελειώσει στην 
ακριτική ομορφιά των χωριών των 
ελληνοαλβανικών συνόρων.  
Στο κτήμα ευδοκιμούν οι γηγενείς ποικιλίες 
σταφυλιών Βλάχικο και Μπεκάρι, και 
φυσικά η λευκή ποικιλία Ντεμπίνα που 
χαρίζει στην περιοχή το σπάνιο προνόμιο 
να παράγει κρασιά με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης. Η υπόγεια κάβα 
του οινοποιείου Γκλίναβος έχει έκταση 380 
τ.μ. και βρίσκεται σε βάθος 6 μέτρων από 
την επιφάνεια της γης. Είναι λιθόκτιστη με 

θόλους και ξύλινες βάσεις βαρελιών που έχουν δυνατότητα να δεχτούν περίπου 400 δρύινα 
βαρέλια κρασιού. Καταπληκτική εμπειρία! 
Οδεύουμε προς το ιστορικό Καλπάκι, που ουσιαστικά αποτελεί την είσοδο στα χωριά του 
Πωγωνίου. Στην είσοδο του Καλπακίου υπάρχει το Πολεμικό Μουσείο με γραφική και ηχητική 
αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου και το οποίο έχει για ξεναγούς στρατιώτες του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF_Guinness
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD


Ελληνικού Πεζικού. Στο πλαίσιο των 
εορτασμών του Έπους 1940, ο Δήμος 
Πωγωνίου κάθε χρόνο διοργανώνει μία 
εντυπωσιακή αναπαράσταση της μάχης 
που δόθηκε στα βουνά του Καλπακίου. 

Το Πωγώνι είναι ιστορική 
περιοχή της Ηπείρου. Οκτώ από τα 
συνολικά 38 χωριά της περιοχής 
βρίσκονται στην Αλβανία, στον νομό 
Αργυροκάστρου. Το θέμα της ξενιτιάς που 
βιώθηκε τόσο έντονα από τους 
ανθρώπους του Πωγωνίου και κυριαρχεί 

στα τραγούδια τους, συχνά συγχέεται με το μοιρολόι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
πολυφωνικό πωγωνήσιο τραγούδι που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ελληνική μουσική 
παράδοση! 
Η λίμνη  Ζαραβίνα (αλλιώς Νεζερός ή Νιζερός) είναι φυσική λίμνη της επαρχίας Πωγωνίου, σε 
ύψος 458 μ. Είναι η πέμπτη βαθύτερη λίμνη στην Ελλάδα με βάθος που φτάνει τα 32 
μέτρα. Από το 1885 η λίμνη αποτελούσε ιδιωτική ιδιοκτησία. Πρόγονοι μιας γνωστής 
οικογένειας από τη Βησσάνη Ιωαννίνων είχαν 
αγοράσει σε πλειστηριασμό από τις 
οθωμανικές Αρχές το αγρόκτημα και τη λίμνη 
της Ζαραβίνας. Βρίσκεται σε ένα λεκανοπέδιο 
που περιβάλλεται από λόφους και πάνω στο 
κεντρικό δρόμο που ενώνει τα Ιωάννινα με την 
Κακαβιά και 11χλμ. δυτικά από το Καλπάκι. Στη 
λίμνη ζει ένας μεγάλος αριθμός από 
αρπακτικά πουλιά. Πρόκειται για ένα από τα 
τελευταία καταφύγια του κραυγαετού και του 
σπάνιου τσίφτη στην Ελλάδα! Παλιότερα στη 
γύρω περιοχή ζούσανε σπάνιοι 
ασπροπάρηδες και ακόμη και σήμερα μπορεί να συνατήσουμε γερακίνα, χειμωνόκιρκο, 
ξεφτέρι, σαΐνι, διπλοσάινο, πετρίτη κ.λπ.  
Οδεύουμε για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η απομακρυσμένη Πωγωνιανή (ή αλλιώς Βοστίνα, 
όπως είναι το παλαιό όνομά της) είναι ένα ακριτικό χωριό, ακριβώς  στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα, χτισμένο σε ύψος 750 μ. στο όρος Μπόζοβο. Είναι δε και ο τόπος γέννησης του 

πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου 
Παπούλια. 
Στο Λαογραφικό Μουσείο της θα δούμε 
αντικείμενα καθημερινής ζωής και φωτογραφίες 
από τα τέλη του 19ου - αρχές του 2ού αιώνα. Το 
Λαογραφικό Μουσείο Πωγωνίου - Δερόπολης 
ιδρύθηκε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 
Πωγωνιανής τον Αύγουστο του 
1996 και στεγάζεται στο κτίριο 
του παλιού 
μουσουλμανικού   τεμένους, το 
οποίο επισκευάστηκε. Τα 
εκθέματά του -που σχεδόν  στο 
σύνολό τους   προέρχονται από 

δωρεές- είναι αντιπροσωπευτικά της ζωής και του λαϊκού πολιτισμού του 
Πωγωνίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται οικιακά σκεύη, υφαντά, τοπικές 
φορεσιές, αργαλειός, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, κτηνοτροφικά εργαλεία 
κ.λπ. Το μνημείο της Πωγωνίσιας Μάνας μάς αποχαιρετά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%89%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%B2%CE%BF&action=edit&redlink=1


Κατεβαίνοντας, πάμε προς Βήσσανη, κεφαλοχώρι του πρώην Άνω Πωγωνίου, 
ακολουθώντας έναν δρόμο που περνάει μέσα από το δάσος και είναι απόλαυση! 
Προτείνουμε απογευματινό καφεδάκι κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο της πλατείας. Η 
παραδοσιακή Βήσσανη με τη φημισμένη σε όλη την Ηπειρο Ελληνική Σχολή, το 
Παρθεναγωγείο και τις λαμπρές εκκλησίες. Τα σπίτια των Βησσανιωτών αντανακλούν την 
πάλαι ποτέ οικονομική και πνευματική πρόοδο της περιοχής. Είναι χτισμένα από Ηπειρώτες 
μαστόρους από τα μαστοροχώρια της Πυρσόγιαννης και της Βούρμπιανης. Χτισμένα μέσα 
σε πλακόστρωτη αυλή, περιστοιχισμένη με (μαντρότοιχο) και εξώπορτα ξύλινη που είχε δίκλιτη 
στέγη.  
Το Παρθεναγωγείο και το Αρρεναγωγείο αποτελούν διατηρητέα κτίρια του χωριού. 
Εδώ τα τυριά είναι φτιαγμένα από το γάλα που μαζεύουν από τα ζώα τους. Επίσης θα βρείτε 
αγνό κρασί και τσίπουρο. Φεύγοντας μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας μέλι αγνό, τσάι και 
άγρια ρίγανη κατευθείαν από τα βουνά του Πωγωνίου!   
Γεμάτοι πλούσιες εικόνες από την υπέροχη φύση και μνήμες από τα ιστορικά χωριά, 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
   
 

 
 
5η ημέρα: Ιωάννινα – Ολοήμερη εκδρομή: Πάργα, Κρουαζιέρα στα Σύβοτα  
Η εκδρομή αυτή δεν πραγματοποιείται στις χειμερινές μας αναχωρήσεις και το πρόγραμμα γίνεται 
5ήμερο ή 6ήμερο για όσους επιλέξουν την επέκταση στα Τζουμέρκα 
Με φόντο τα ψηλά βουνά της Ηπείρου, µε δαντελωτές ακτές στο Ιόνιο και κοντά στο δυτικό 
άκρο της Εγνατίας Οδού, η Πάργα και τα Σύβοτα είναι έχουν πολλούς λόγους να κερδίζουν 
συνεχώς νέους πιστούς! Η Πάργα µαγεύει µε την πρώτη µατιά. Ο ορισµός της γραφικότητας, 
ένα νησί που… κόλλησε στη στεριά, ένας ζωγραφικός πίνακας µε τον ιδανικό συνδυασµό 
χρωµάτων, εναλλαγών και διαστάσεων. Όσο για τα Σύβοτα µε τις θεσπέσιες αµµουδιές τους, 
τους καταπράσινους λόφους και τα κατάφυτα νησάκια τους, δεν είναι τυχαίο που 
προσελκύουν όλο και περισσότερους επωνύµους. 

Η Πάργα, «σφηνωµένη» ανάµεσα στο βουνό και στη θάλασσα και µ’ ένα σπουδαίο κάστρο 
να την προστατεύει, άντεξε για αιώνες τη διαρκή πίεση των Τούρκων. Μέχρι και το 1797, που η 
Γαληνοτάτη Δηµοκρατία του Αγίου Μάρκου διαλύθηκε από τον Ναπολέοντα, η Πάργα ήταν 
φρούριο αλλά και εµπορικός σταθµός στρατηγικής σηµασίας για τους Ενετούς στο Ιόνιο. 
Ακολούθησαν οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, πάλι οι Γάλλοι και, τέλος, οι Άγγλοι, που το 1819 την 
πούλησαν στον Αλή Πασά. Οι Παργινοί έφυγαν για την Κέρκυρα, για να ξαναγυρίσουν µετά 
την ενσωµάτωση της Ηπείρου στην Ελλάδα. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1


Χάρτης διαδρομής της κρουαζιέρας  

 
 
 
 
Η περιήγησή µας στα παράλια της Ηπείρου συνεχίζεται µε τα περίφηµα Σύβοτα. Τα Σύβοτα 
αναπτύσσονται γύρω από ένα γραφικότατο λιµανάκι, µε πλακόστρωτη προκυµαία. Οι 
καταπράσινοι λόφοι και τα σπίτια µε τα κόκκινα κεραµίδια δηµιουργούν ένα θέαµα που σε 
γαληνεύει από µόνο του. Λίγο πιο πέρα από τον κυρίως οικισµό αρχίζεις να βλέπεις εικόνες 
που θυµίζουν Καραϊβική -και δεν είναι υπερβολή! 
Την παραλία Πισίνα, στο νησί Μαύρο Όρος, θα την προσεγγίσουμε µε σκάφος που κάνει τη  
διαδροµή από το λιµάνι των Συβότων (το κόστος του πλοιαρίου περιλαμβάνεται). Τα χρώµατα 
και η διαφάνεια του νερού, η αµµουδιά, το φυσικό… ντεκόρ συνθέτουν πραγµατικά εδώ µια 
εξωτική εµπειρία! Δεν έχουν άδικο όσοι τη θεωρούν µία από τις ωραιότερες παραλίες της 
χώρας. 
Χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στα Γιάννενα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
 
 
6η ημέρα: Ιωάννινα – Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη – Νεκρομαντείο του Αχέροντα – 
Νικόπολη – Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας, check out από το 
ξενοδοχείο μας και αναχώρηση νωρίς. 
Θα συνεχίσουμε να επισκεφτούμε το 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη 
με έργα εμπνευσμένα από την ιστορία 
της αρχαίας αλλά και της νεότερης 
Ελλάδας. 
Αναχώρηση προς Παραμυθιά, για να 
γνωρίσουμε ένα εντελώς διαφορετικό 
πρόσωπο της Ηπείρου! Φτάνουμε κοντά 
στις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, για 
να επισκεφτούμε έναν μυστηριακό χώρο 
της αρχαιότητας, το Νεκρομαντείο, στο χωριό Μεσοπόταμος.  
 



Ο ποταμός Αχέροντας αποτελούσε την 
οδό μέσω της οποίας ο Χάροντας 
οδηγούσε τις ψυχές στη λίμνη Αχερουσία, 
στα έγκατα της οποίας βρισκόταν το 
βασίλειο του Αδη. Για τον λόγο αυτό 
ίδρυσαν πάνω από μια σπηλιά (στη 
συμβολή των ποταμών Κωκυτού και  
Αχέροντα) ένα παγκόσμιο θαύμα 
ακουστικής, στη βορειοδυτική όχθη της 
Αχερουσίας, τον σπουδαιότερο χώρο 
λατρείας των θεών του κάτω κόσμου και 
επικοινωνίας με τις ψυχές των νεκρών, το 
Νεκρομαντείο του Αχέροντα. 

 
 
Μετά την επίσκεψη του Νεκρομαντείου και 
διασχίζοντας  την ευρύτερη περιοχή του 
Ζαλόγγου, φτάνουμε στην Αρχαία Νικόπολη, 
πολύ κοντά στην Πρέβεζα. Πρόκειται για έναν 
τεράστιο αρχαιολογικό χώρο που μας δείχνει 
το μέγεθος μίας από τις μεγαλύτερες 
ρωμαϊκές πόλεις. Ιδρύθηκε κοντά στο σημείο 
της Ναυμαχίας του Ακτίου, το 31 π.Χ. (μετά 
την οποία ο Οκταβιανός έγινε αυτοκράτορας 
και έτσι ονομάστηκε «πόλη της Νίκης«, 
Νικόπολη) και γνώρισε μεγάλη ακμή μέχρι τα 
βυζαντινά χρόνια οπότε εγκαταλείφθηκε. 
Ακολουθούμε τη διαδρομή για επιστροφή στην πρωτεύουσα.   Ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη 
στην Αθήνα! 

 
7ήμερη διάρκεια  
Επέκταση στα Τζουμέρκα  
Για τους ταξιδιώτες που θα ακουθήσουν την 7ήμερη διάρκεια, το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται όπως παραπάνω μέχρι και την 5η ημέρα  και συνεχίζεται όπως 
ακολούθως 
6η ημέρα: Ιωάννινα – Ματσούκι – Μονή Κηπίνας – Συρράκο – 
Καλαρρύτες – Ιωάννινα 
Εξόρμηση στα Τζουμέρκα σήμερα, μία από τις πιο συγκλονιστικές 
εμπειρίες του ταξιδιού μας. Τα Τζουμέρκα είναι χωρίς υπερβολή 
μία από τις ωραιότερες περιοχές της χώρας μας, καθως όσο 
δυσπρόσιτη είναι, τόσο συγκινεί τους λάτρεις του ωραίου. Οι 
κάτοικοι της περιοχής είναι λιγοστοί, αφού πολλοί έφυγαν πριν 
από δεκαετίες μεταναστεύοντας στα αστικά κέντρα της Ελλάδας 
ή στο εξωτερικό. Λίγοι έμειναν πίσω για να κρατούν Θερμοπύλες, 
με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια τα Τζουμέρκα να ερημώσουν. 
Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τον 
αυθεντικό χαρακτήρα τους, να μην αλλοιωθούν από τον μαζικό 
τουρισμό και σιγά σιγά να να προσελκύουν τους τολμηρούς που 
αποφασίζουν να εγκατασταθούν ξανά εδώ και να δώσουν νέα 
πνοή στα χωριά. Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο 
χωριό Ματσούκι, βλαχόφωνο κατά βάση οικισμό, όπου και θα 



δούμε το ιστορικό μουσείο με τον νερόμυλο και 
τους καταρράκτες που υδροδοτούν τον 
Ματσουκιώτικο ποταμό. Συνεχίζουμε κατόπιν για 
δύο από τα πιο ωραία χωριά της Ελλάδας, το 
Συρράκο και τους Καλαρρύτες. Φαίνονται πολύ 
κοντά στον χάρτη, ωστόσο το ανάγλυφο της 
περιοχής αναγκάζει τον επισκέπτη να κάνει έναν 
μεγάλο κύκλο για να πάει από το ένα στο άλλο. 
Στον δρόμο ανάμεσα στα δύο χωριά συναντάμε 
τη Μονή Κηπίνας, μια αληθινή αετο-φωλιά, έτσι 
όπως είναι «σφηνωμένη» στις κάθετες 
βραχοπλα
γιές! Αφού 
απολαύσο
υμε τη 
βόλτα μας 

στο 
Συρράκο 

και στους 
Καλαρρύτες, με θέα τα αγέρωχα βουνά των 
Τζουμέρκων, επιστρέφουμε στη βάση μας στα 
Ιωάννινα. Διανυκτέρευση. 
 
 
7η ημέρα: Ιωάννινα – Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη – Νεκρομαντείο του Αχέροντα – 
Νικόπολη- Αθήνα 
Θα βρείτε την περιγραφή αυτής της ημέρας στην 6ήμερη διάρκεια  
 
 
Σημαντική παρατήρηση για το χειμερινό μας πρόγραμμα  

Στο χειμερινό μας πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 
εκδρομή στα Σύβοτα και το πρόγραμμα γίνεται 5ήμερο ή 
6ήμερο για όσους επιλέξουν την επέκταση στα Τζουμέρκα 

 

 

 

 
 

 

 



ΚΟΥΖΙΝΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

– ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 
 

 Αγοράστε τυροκομικά προϊόντα Δωδώνης, γλυκά 
ταψιού, γιαννιώτικα ασημικά και μπακίρια, κοσμήματα, 
πέστροφες, κρασί από τη Ζίτσα, μέλι, βασιλικό πολτό και 
παράγωγα μελιού, από την Κόνιτσα, το παραδοσιακό 
γλυκό Σκερ Μπουρέκ, τυροκομικά από το Μέτσοβο, κρασί, 
τσίπουρο και αρωματικά φυτά.   

 Δοκιμάστε αγριογούρουνο, ελάφι, τηγανητά 
βατράχια, χέλια, πέστροφες, κυπρίνους καθώς και 
παραδοσιακές πίτες από τα Ζαγοροχώρια. 

 Μοναδικό στην περιοχή! Το κλωστάρι είναι ένας 
ειδικού τύπου μπακλαβάς που ξεχωρίζει για την κυλινδρική 

του μορφή με τις διαδοχικές πτυχές στην επιφάνειά του, καθώς σουρώνεται τη στιγμή 
που κλώθεται.  

Ζαγορίσιες πίτες: Kασόπιτα (πίτα που φτιάχνεται από αλεύρι και δεν έχει 
φύλλο), κρεατόπιτα, κοτόπιτα, λαχανόπιτα, γαλατόπιτα, μπατάνα και η περίφημη μπλατσάρα 
ή μπλατσαριά (πίτα που φτιάχνεται από μείγμα χόρτων της περιοχής μαζί με φέτα και πλούσιο 
χυλό από αλεύρι καλαμποκιού). 

 

  

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ανά άτομο  

για 6 ημέρες / 5 διανυκτερεύσεις & 
για 7 ημέρες / 6 διανυκτερεύεσεις                                                                           

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

6ήμερο 

 
459 148€ 

7ήμερο 529€ 200€ 

Το ταξίδι πραγματοποιείται με μικρές ταξιδιωτικές ομάδες – 

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
• Μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή 5 ή 6 διανυκτερεύσεων  στο νεόκτιστο και πολυτελές ξενοδοχείο 5* The Lake 

Ioannina 
• Ημιδιατροφή μπουφέ καθημερινά 
• Όλες οι περιηγήσεις/επισκέψεις όπως περιγράφονται  
• Η κρουαζιέρα στα Σύβοτα – το κόστος τους πλοιαρίου περιλαμβάνεται  
• Οι δωρεάν παροχές όπως περιγράφονται στη «Διαφορετικότητα Versus» 

(Γευσιγνωσία αυγοτάραχου Αιτωλικό - Κέρασμα στο Βιωματικό Μουσείο Πέρδικας -
Οινογευσία Γκλίναβος - Γευσιγνωσία παραδοσιακών γεύσεων στο Μέτσοβο - Δωρεάν 
είσοδο στο Σπήλαιο Περάματος) 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 
• ΦΠΑ. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία, εκτός από όσα αναφέρονται 
ρητά στο πρόγραμμα 

• Γεύματα (με εξαίρεση τη γευσιγνωσία συγκεκριμένων τοπικών γεύσεων στο Μέτσοβο) 
• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων 
• Προσωπικά έξοδα   
• Φόρος διαμονής* 

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

 Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος 
διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Στις 
αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν 
περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται από 
τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

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 



                

 

 
 
 
 
 

 

The Lake Hotel 5* Αχέροντος  4, Ιωάννινα   ΤΚ 45 445  

τηλ .:  26510 24100 , https://www.thelakehotel.gr/  

The Lake Hotel 5* - Ιωάννινα 
 

Με αρχοντικό αέρα στέκεται το νεόκτιστο ξενοδοχείο 5* The Lake Hotel, μια ανάσα από τη λίμνη 
Παμβώτιδα, μία από τις παλαιότερες λίμνες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.  
Κλέβοντας λίγο από τη λάμψη της, οι εγκαταστάσεις του The Lake Hotel απλώνονται κατά μήκος 
των νερών της και δίπλα από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό στη 
για πολλούς ομορφότερη επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα! 
Το νέο πεντάστερο στολίδι των Ιωαννίνων υιοθετεί την ηρεμία και την αίγλη του φυσικού τοπίου και 
προσφέρει μία εμπειρία που ακουμπάει όλες τις αισθήσεις.  
Η αρχοντική πολυτέλεια, η ιδιωτικότητα και η διακριτική αλλά ζεστή φιλοξενία του προσωπικού, 
τοποθετούν τον επισκέπτη στο επίκεντρο και δημιουργούν την αίσθηση μιας εξατομικευμένης 
διαμονής. 
Η κουζίνα του The Lake Hotel τιμά τη γαστρονομική παράδοση της Ηπείρου. Το μενού του 
εστιατορίου αποτελεί μια γευστική ιστορία, σε μια ισορροπημένη γαστρονομική διαδρομή γεμάτη 
ευχάριστες εκπλήξεις. Κάθε κομμάτι της ιστορίας μπορεί να συνοδευτεί από κάποιο κρασί, cocktail ή 
τοπικό παραδοσιακό ποτό υψηλής ποιότητας, που θα απογειώσει την εξερεύνησή σας στον κόσμο 
της γεύσης.  
Παράλληλα με τις γεύσεις που αντλούν την έμπνευσή τους από την ηπειρώτικη κουζίνα ο επισκέπτης 
έχει τη δυνατότητα να απολαύσει και πιο γνώριμες γεύσεις ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τους 
μικρούς μας φίλους. 
Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν σύγχρονες συνεδριακές αίθουσες μεγάλης 
χωρητικότητας και ιδιαίτερης αισθητικής. Οι χώροι προσφέρονται για διοργάνωση συνεδρίων ή 
κοινωνικών εκδηλώσεων κάθε είδους, καθώς η διαμόρφωση και η αρχιτεκτονική τους εξυπηρετούν 
την προσαρμογή αυτών και την κάλυψη κάθε ανάγκης και επιθυμίας σας. 
 
 
 
 
 

 

tel://+302651024100/
https://www.thelakehotel.gr/


 

 

 

 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών 
καταθέσεων 

 

ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 
παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 
πιστωτικό όριο συναλλαγών των 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 
το Versus Travel. 

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 
του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 
της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 
στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 
στα 100€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

       
        

      
       

 

 

 

http://www.versustravel.eu/
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Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

 

 

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

όταν ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel 

έχει εισαγάγει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε 

εσάς. Μερικές από αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι 

καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

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

τους ταξιδιώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και 

ευρωπαϊκούς προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους 

προορισμούς, το μεράκι μας και την επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά 

που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα 

του Versus που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της 

Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν 

συμμετοχή.  

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

ενδιαφέροντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός 

προορισμού με εμπορικό σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, 

απογειώνει τη διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με 

προσκεκλημένους δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των 

τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου 

αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την 

«ταξιδιωτική σκηνή της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι 

δωρεάν για τους ταξιδιώτες και κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την 

Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη 

δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  



Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού 

στην Ελλάδα, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα 

ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του 

Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel 

στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 χρόνια Versus – 

εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel 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.  

• Άτοκες δόσεις  

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

όλων των ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής 

και παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια 

της πτήσης σας. 

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

σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν 

τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του 

συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να 

παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά 

και συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού 

σας, σε ειδικό φυλλάδιο που μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν 

αφήνει τίποτα στην τύχη του. 



 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις 

καλύτερες εταιρείες και πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, 

αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν 

πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη 

συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα μικρότερα 

ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και 

ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε 

ένα από τα ταξίδια μας και απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι 
αυτός που μαζί με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του 
προορισμού. Αν δεν θέλετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή 
εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι 
πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. 
Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

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

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε 
κάθε ταξίδι, για να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα 
ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει 
πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα 
συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε γραμμές στον 
χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν 
καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 
από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, 
διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό 
χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά 
ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη 
Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία 
προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός 
ελαχίστων αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες 
(εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική 
τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώσεις αποσκευών (όπου 
υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται τοπικά. 
Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  



Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους 
ταξιδιώτες μας, λόγω της τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η 
διαπραγματευτική μας δύναμη για τις αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς 
προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια 
μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα 
μόδα». Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. 
Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια 
ταξίδια στους κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη 
φορά πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους 
πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά 
και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το 
εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό 
εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην 
τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν 
χιλιάδες ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus 
Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για 
ό,τι απρόβλεπτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από 
όλα, όμως, οι ταξιδιώτες νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο 
του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα 
πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας 
σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour 
operator της ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας 
από την Qatar Airways, την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές 
αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην 
KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς 
οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετνάμ 
κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online 
κρατήσεων στο Ίντερνετ για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, 
Αφρική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  
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• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo 
Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus 
στη χώρα μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα 

Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην 
Ανταρκτική η εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών 
υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας 
αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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