
 

  

20.05, 25.06, 11.11                                     5 Ημέρες 

              

 

Καστοριά και Πρέσπες  

με ειδική εκδρομή στον Γράμμο 

Καστοριά – Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα – Δισπηλιό – 

Γράμμος – Νεστόριο – Μετέωρα – Τρίκαλα  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καστοριά και Πρέσπες  
με ειδική εκδρομή στον Γράμμο 

Τι να πρωτοπεί κανείς για την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη με τη μαγευτική θέα στη λί-

μνη από σχεδόν κάθε σημείο της; Για τα επιβλητικά αρχοντικά της, την πνιγμένη στο 

πράσινο φύση της; Ή τις 72 μεταβυζαντινές και νεότερες εκκλησίες; Δεν είναι όμως 

μόνο η λίμνη που της προσδίδει την περιβόητη ομορφιά και το απαράμιλλο φυσικό 

κάλλος. Είναι τα βουνά που την περικλείουν, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους με τις 

πολυποίκιλες διαβαθμίσεις του, τα δάση και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η σπάνια 

βιοποικιλότητά της με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του υδροβιότοπού της και την 

πλούσια ορνιθοπανίδα. Δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία «Μνημείο Φυσικού Κάλλους» 

από το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1974, ενώ ταυτόχρονα είναι επίσημα ενταγμένη 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας «Natura 2000». 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

 

Ένα ολοκληρωμένο πενθήμερο πρόγραμμα με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. 

Η εκθαμβωτική Καστοριά με τη λίμνη Ορεστιάδα, οι παραμυθένιες Πρέσπες με 

το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, ο ιστορικός Γράμμος και ο προϊστορικός λι-

μναίος οικισμός στο Δισπηλιό μάς ταξιδεύουν σε μια υπέροχη πλευρά της Ελ-

λάδας, με καλλιτεχνήματα του ανθρώπου της φύσης.  

 

Δυνατά σημεία του προγράμματος:  

 Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο Esperos Palace Luxury & Spa Ho-

tel 4* με ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο). 

 Ολοήμερη εκδρομή στις Πρέσπες: στη Μικρή Πρέσπα με το νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου (το ένα από τα δύο νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα με μόνιμους κατοί-

κους) και τη Μεγάλη Πρέσπα, με τον οικισμό των Ψαράδων και του Αγίου Γερ-

μανού.  

 Ολοήμερη εκδρομή στον Γράμμο, ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της 

Ελλάδας και σπάνια επισκέψιμο. Θα περιηγηθούμε σε μέρη απερίγραπτης ο-

μορφιάς στην καρδιά του βουνού. 

 Θα δούμε από κοντά το Δισπηλιό και τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό που 

μαρτυρά ότι η περιοχή κατοικούνταν από τα νεολιθικά χρόνια. Θα επισκε-

φτούμε επίσης το νέο ενυδρείο της Καστοριάς, το μεγαλύτερο γλυκού νερού 

στα Βαλκάνια. 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας. 

 Επίσκεψη στα Μετέωρα, καθοδόν προς την Καστοριά.  

 Βόλτα στα Τρίκαλα, κατά την επιστροφή μας, μία από τις πιο όμορφες πόλεις 

στην Ελλάδα.  

 Με έμπειρο Έλληνα αρχηγό-συνοδό. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι σε λίγες γραμμές 

Ταξιδεύουμε στην Καστοριά, μία από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις στην Ελλάδα και λίγες ελληνι-

κές πρωτεύουσες νομών, που το πανέμορφο τοπίο αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολεοδομι-

κού της ιστού. Με τα υπέροχα παραδοσιακά αρχοντικά της, τα γραφικά στενά της, τις αμέτρη-

τες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες μνημεία τέχνης, τα ήρεμα νερά της λίμνης σε συν-

δυασμό με τη μαγική φύση και την προϊστορία της περιοχής, η Καστοριά δεν είναι απλά ένας 

τόπος που απευθύνεται απλώς σε εναλλακτικούς και «ψαγμένους» weekenders. Είναι ένας άλ-

λος τρόπος να ζεις και να βιώνεις έναν τόπο παλιό, μεταιχμιακό, αβάσταχτα όμορφο... Με βάση 

μας την πόλη, ερχόμαστε στις μαγικές Πρέσπες, ανεβαίνουμε στον ιστορικό και πολύ όμορφο 

Γράμμο και απολαμβάνουμε ανοιξιάτικες (και φθινοπωρινές) βόλτες στην πανέμορφη φύση. 

 

 Η παλιά πόλη της Καστοριάς με τα πλούσια αρχοντικά! 

 Οι παραλίμνιες βόλτες στην Ορεστιάδα, τη λίμνη όπου είναι χτισμένη η Καστοριά. 

 Οι μαγικές Πρέσπες, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα, από τα πιο υπερβατικά τοπία. 

 Ο προϊστορικός λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού, ένα «παράθυρο στο παρελθόν» 

 Η επίσκεψη στον Γράμμο, βουνό υπέροχης ομορφιάς και μεγάλης ιστορίας  

 



 

 
 

ΠΡΕΣΠΕΣ  
η μαγεία των λιμνών 
 

 

Τοπίο υποβλητικό, αίσθηση πάνω από τα συνηθι-

σμένα, σχεδόν εξωπραγματική. Οι Πρέσπες μαγεύουν 

με την υπερβατική σχέση που έχουν με την Ιστορία και 

τον χρόνο.  

Η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα είναι τα υδάτινα σύ-

νορα της χώρας μας με τους Βαλκάνιους γείτονές 

μας. Η Μικρή Πρέσπα ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου 

στην Ελλάδα, με μία μικρή απόληξη της λεκάνης να 

ανήκει στην Αλβανία. Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, 

με την ομώνυμη βυζαντινή βασιλική, είναι μόλις το ένα 

από τα δύο νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα που διατη-

ρούν μόνιμους κατοίκους, και το επισκεπτόμαστε 

πεζή, διασχίζοντας τη γέφυρα που συνδέει το νησί με 

τη στεριά.  

Η Μεγάλη Πρέσπα είναι πολύ μεγαλύτερη, με ένα μι-

κρό τμήμα της να ανήκει στη χώρα μας, και το υπό-

λοιπο να το μοιράζονται Βόρεια Μακεδονία και Αλβα-

νία. Ο ακριτικός οικισμός των Ψαράδων και ο Άγιος 

Γερμανός μοιάζουν με κινηματογραφικό σκηνικό από 

ταινία εποχής… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:00 από Αθήνα για να φτάσουμε 

στα θεόρατα βράχια των Μετεώρων. Χρόνος να 

δούμε τα μοναστήρια και να απολαύσουμε το φα-

γητό μας. Θα συνεχίσουμε για την πραγματική 

«αρχόντισσα» της Μακεδονίας, την πανέμορφη Κα-

στοριά. Χτισμένη δίπλα στη λίμνη, με τα αρχοντικά 

της και την πλούσια ιστορία της, μας υποδέχεται για 

να μας φιλοξενήσει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας, το πολύ καλό Esperos Palace Luxury & Spa 

Hotel 4*, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΡΕΣΠΕΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 

ΨΑΡΑΔΕΣ 

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τις «Διεθνείς 

Πρέσπες», τα «υδάτινα» σύνορα της Ελλάδας με τα 

Σκόπια και την Αλβανία. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί 

προστατευόμενη περιοχή λόγω του φυσικού κάλ-

λους της, της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της. 

Στη Μικρή Πρέσπα βρίσκουμε το νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου, όπου με πλωτή γέφυρα δίνεται η δυνατό-

τητα να το επισκεφτούμε. Θα σταματήσουμε στο χω-

ριό Άγιος Γερμανός με την ομώνυμη βασιλική εκκλη-

σία. Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και βέβαια τα 

ξακουστά φασόλια Πρεσπών. Ο παραδοσιακός οι-

κισμός Ψαράδες είναι το μοναδικό ελληνικό χωριό 

στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας. Δοκιμάστε ψάρια 

της λίμνης, πιπεριές Φλωρίνης αλλά και πολλές άλ-

λες ντόπιες λιχουδιές. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

έχουν μια λιμναία περιήγηση με βάρκα για να δουν τα 

ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας. Επιστροφή στην 

Καστοριά και στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυ-

κτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ 

ΓΡΑΜΜΟ (ΝΕΣΤΟΡΙΟ, ΠΕΥΚΟΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ, ΟΜΟΡΦΟΚΛΗΣΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΓΑΛΜΑ) 

        Πλούσιο πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για 

ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της Ελλάδας, 

που είναι σπάνια επισκέψιμο, στο όρος Γράμμος. Θα 

περιηγηθούμε σε μέρη απερίγραπτης ομορφιάς 

στην καρδιά του βουνού και θα νιώσουμε την ηρω-

ική, αλλά και αιματηρή, ιστορία που κρατά μέσα του 

ο Γράμμος. Στα μονοπάτια, στις απόκρημνες χαρά-

δρες, στα υψώματα, στις πλαγιές και τις εσοχές του 
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βουνού γράφτηκε η ιστορία ενός φρικτού εμφύλιου 

πολέμου (1946 – 1949), αλλά και ηρωικών στιγμών 

κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Περνώντας το Νεστόριο, 

θα θαυμάσουμε τον ποταμό Αλιάκμονα, τον μεγαλύ-

τερο ποταμό της Ελλάδας, που πηγάζει στη χώρα 

μας. Αριστερά είναι οι καταπράσινες πλαγιές  που 

φτάνουν μέχρι ψηλά, ενώ δεξιά απότομα βράχια και 

πλαγιές γεμάτες  βαλανιδιές, πλατάνια, καστανιές, 

πεύκα και οξιές.  

Σε     Σε 15 χιλιόμετρα από το Νεστόριο θα φτάσουμε στο 

χωριό Πεύκος και το πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, 

στο οποίο θα κάνουμε ξενάγηση. Επιστρέφοντας 

στην Καστοριά θα επισκεφτούμε την Ομορφοκλησιά. 

Στην άκρη του χωριού βρίσκεται ο βυζαντινός ναός 

του Αγίου Γεωργίου. Το χωριό είναι παλιό και φαίνεται 

ότι αναπτύχθηκε σταδιακά γύρω από το μοναστήρι 

του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός χτίστηκε τον 12ο αι. και 

στον νάρθηκα του κυρίως ναού βρέθηκαν εντοιχι-

σμένα οστά που ανήκουν στην αρχαιότητα.  Οι τοι-

χογραφίες του ανάγονται στον 13ο και τον 14ο 

αιώνα, και είναι σε δύο στρώσεις.  Οι τοιχογραφίες 

του ναού σχετίζονται με τη δυναστεία των Παλαιολό-

γων. Η φήμη αυτού του εξαιρετικού βυζαντινού ναού 

βασίζεται στη μοναδική στο είδος της ξύλινη, με βαθύ 

ανάγλυφο, γλυπτή εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Το τε-

ράστιο ξύλινο άγαλμα-εικόνα του αγίου, ύψους 3 μέ-

τρων, απεικονίζει τον άγιο όρθιο με στρατιωτική 

στολή με φωτοστέφανο που φέρει την επιγραφή «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο τροπαιοφόρος».  

Επιστρέφουμε στην Καστοριά.  

 

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ 

ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ – 

ΔΙΣΠΗΛΙΟ, ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΝΕΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ – ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ) 

Πλούσιο πρωινό. Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερω-

μένη στα πολλά αξιοθέατα της Καστοριάς που κα-

νείς επισκέπτης δεν πρέπει να χάσει. Στο Μουσείο Κέ-

ρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας 

παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου του λαού 

μας, αναπαριστώντας ήθη και έθιμα πανελλαδικά. 

Θα συνεχίσουμε για το Δισπηλιό και τον λιμναίο οικι-

σμό που μαρτυρά πως η περιοχή κατοικούνταν από 

τα νεολιθικά χρόνια. Το νέο ενυδρείο της Καστοριάς 

είναι το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων και 

εκτείνεται σε ένα διώροφο κτίριο 450 τ.µ. Η Σπηλιά του 

Δράκου πήρε το όνομά της από την είσοδο που έχει 

τη μορφή στόματος δράκου, ενώ, σύμφωνα με την 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

παράδοση, στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσωρυχείο 

που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Στο σπή-

λαιο, από τα εντυπωσιακότερα της χώρας μας, έ-

χουν βρεθεί οστά αρκούδας των σπηλαίων ηλικίας 

10.000 ετών. Πιο δίπλα συναντάμε το Μοναστήρι της 

Παναγίας της Μαυριώτισσας. Επιστροφή στο ξενο-

δοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ  – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΘΗΝΑ 

Πλούσιο πρωινό. Αφού αφήσουμε πίσω μας την ό-

μορφη πόλη της Καστοριάς, φτάνουμε στα Τρίκαλα. 

Η πανέμορφη πόλη των Τρικάλων δεσπόζει στο κέ-

ντρο της Ελλάδας, με τον Ληθαίο ποταμό να τη δια-

σχίζει. Είναι μια πόλη που συνδυάζει τη φυσική ομορ-

φιά με τις ανέσεις μιας σύγχρονης πόλης. Χρόνος 

για καφέ και φαγητό. Πορεία προς Αθήνα με ενδιά-

μεσες στάσεις. 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ προστασίας COVID-19 

που έλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, από τις 6 Νοεμ-

βρίου 2021 είναι απαραίτητη η επίδειξη του πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης 

ή αρνητικού τεστ (PCR ή Rapid) κατά την άφιξή σας 

στο ξενοδοχείο. 

Όσον αφορά τους ανηλίκους από τεσσάρων (4) 

έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομί-

ζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδια-

γνωστικού ελέγχου (selftest). 

Σε όλα τα μουσεία οι μη εμβολιασμένοι απαιτείται 

να επιδείξουν Rapid Test (των τελευταίων 48 ωρών!) 

με την ταυτότητά τους.  

 



 

 
 

 

 

  

 

ESPEROS PALACE LUXURY & SPA HOTEL 4* 
 

Το Ξενοδοχείο Esperos Palace Luxury & Spa Hotel χτισμένο στη μαγευτική πόλη της Καστοριάς, 

όπου η χαρακτηριστική της αρχιτεκτονική αλλά και η φυσική λίμνη που την περιβάλει την καθιστούν 

έναν ανεπανάληπτο προορισμό. Δύο βήματα μόνο φτάνουν, για να βρεθείτε κοντά στα παράλια 

της λίμνης, μια ονειρική περιοχή, συνώνυμο της γαλήνης & της ατελείωτης φυσικής ομορφιάς. 

Κάθε εποχή έχει ένα ξεχωριστό & εντυπωσιακό τοπίο να σου προσφέρει. 

Το Esperos Palace Luxury & Spa Hotel συνδυάζει την άνεση με την ποιότητα και το εκλεπτυσμένο 

στυλ με την πολυτέλεια. Κυρίαρχη θέση κατέχει το γκρι μάρμαρο που χρησιμοποιείται στους 

κοινόχρηστους χώρους και το Spa, αλλά και τα δρύινα πατώματα που υπάρχουν σε όλα τα δω-

μάτια, συνδυασμένα με πολυτελή έπιπλα σε μια απόλυτη χρωματική αρμονία. 

Στο ξενοδοχείο θα βρείτε άνετα και πολυτελή δωμάτια, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη 

διακόσμηση, δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Όλα τα δωμάτια παρέχουν σύγχρο-

νες ανέσεις, όπως αυτόνομο κλιματισμό/θέρμανση, ανατομικά στρώματα, δορυφορική τηλεό-

ραση καθώς και όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και ταυτόχρονα πολυτελή διαμονή που ανταπο-

κρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη. 

Όλοι στο Esperos Palace Luxury & Spa Hotel είναι πάντα έτοιμοι να σας προσφέρουν οτιδήποτε απαι-

τηθεί, για να διασφαλίσουν την πολυτέλεια & την απόλαυση, με σκοπό μια αξέχαστη φιλοξενία.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά ΑΤΟΜΟ για 4 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022 ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  

25.05, 25.06, 11.11 € 365 € 150 

Περιλαμβάνονται 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλ-

μαν. 

 Διαμονή στο Esperos Palace and Luxury Spa 

Hotel 4* sup. στην Καστοριά. 

 Πρωινό και βραδινό καθημερινά (ημιδιατροφή). 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας.    

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 

 Προσωπικά έξοδα.  

 Φόρος διαμονής*. 

 

 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρο-

μικό 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 κα-

τοχύρωση των προσφορών γίνεται 

μόνο με κατάθεση της προκαταβο-

λής. 

 

*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 ξε-

νοδοχείων 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. 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣEIΣ 

 

 Για λόγους ασφαλείας, θα σας ζητηθεί κατά την άφιξή σας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για ό-

λους τους ενήλικες διαμένοντες πελάτες. 

 Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την διαμονή των πελατών του χωρίς οποιουδήποτε είδους 

αποζημίωση, εφόσον οι διαμένοντες πελάτες δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανονισμούς υ-

γείας, ασφάλειας και γενικότερων πολιτικών του ξενοδοχείου. 

 

 

 



 

 
 

 

  Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-

νικά 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 έ-

χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-

σία 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 κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 100€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-

τάθεσης 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 περί-

πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-

καταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέ-

σεων 

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 κατά-

θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-

ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-

στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-

κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 

προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 

Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των 

χωρών που θα επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέ-

ωσης του διαβατηρίου σας. 

 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων ο-

φείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν 

να ταξιδέψουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα όποια διαδικαστικά για την έκ-

δοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το Versus Travel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε να ταξιδέψετε με α-

στυνομική ταυτότητα νέου τύπου. Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται μόνο με πολιτική ταυ-

τότητα και όχι με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

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

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα, και ότι αναντίρρητα αποδέχεστε 

τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται στα έντυπά μας και στο σάιτ μας στο Ί-

ντερνετ. Αν θέλετε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να 

σας αποσταλούν. 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτι-

κούς οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση 

μιας σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής 

εμπειρίας), που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

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 ταξιδεύ-

ουμε, 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 α-

ναδεικνύουν 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 προορι-

σμούς. 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 (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 

6ος 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 διά-

θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-

φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-

ούς, 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 κλεί-

νουν στον 6ο όροφο με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αερο-

δρομίου 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 Μεγά-

ρου, 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 αγά-

πης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-

λων 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 αστι-

κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-

λεια 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 ταξι-

διών 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 παρατηρη-

τικότητας, 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, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώ-

σεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο ο-

ποίος 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 μπο-

ρείτε 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 αρ-

χηγός 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 γραμ-

μές 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 εύ-

κολη 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 πληθυ-

σμιακά 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 αναγκα-

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

ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-

σεις 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 πράτ-

τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-

νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-

λευταία 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 εξει-

δικευμένο 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 ευχαριστη-

μένους 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 νιώ-

θουν 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 ταξι-

διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-

μπειρες 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 ελ-

ληνικής 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 πολ-

λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-

νάμ 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 Νό-

τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

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

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

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

ρεία 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! 

 

 


