
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.03, 05.06                                                            5 Ημέρες

  

 

 

Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη – Λίμνη Δοϊράνη –  

Σπήλαιο Αγ. Γεωργίου – Λουτρά Πόζαρ – Άγιος Αθανάσιος - Λιτόχωρο 



 

 
 

  

Θεσσαλονίκη 
Η Θεσσαλονίκη είναι ένα ζωντανό μουσείο ιστορίας. Στο πέρασμα των αιώνων κάθε εποχή έχει αφήσει τα 

σημάδια της με μνημεία και αξιοθέατα που τα συναντάμε σε κάθε γωνιά της πόλης. Όσοι επιλέγουν τη 

Θεσσαλονίκη για τις διακοπές τους αλλά και οι κάτοικοι της έχουν την ευκαιρία να μοιράζονται και να 

απολαμβάνουν την πόλη αυτή, που κουβαλάει μια ιστορία 23 αιώνων. 

Εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης η πόλη επελέγη ως αυτοκρατορική πρωτεύουσα στα χρόνια της 

βασιλείας του Γαλέριου, ο οποίος έκτισε στη Θεσσαλονίκη ένα αυτοκρατορικό παλάτι, ενώ μετά την διαίρεση 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν μία από τις υποψήφιες πρωτεύουσες της Ανατολικής Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, για να επιλεγεί τελικά το Βυζάντιο. Παρά την μη επιλογή της ως πρωτεύουσα, απέκτησε τον 

τίτλο της «συμβασιλεύουσας» πόλης, με τον οποίο ήταν γνωστή κατά την Βυζαντινή περίοδο. 

Φημισμένη για την υπέροχη θέα και την ιδιαίτερη παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική της, η Άνω Πόλη 

έμεινε ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που κατέστρεψε την πόλη. Περιπλανηθείτε σε γειτονιές 

γραφικές, γεμάτες νοσταλγία, περπατήστε στα Οθωμανικά καλντερίμια, γνωρίστε σημαντικά αξιοθέατα που 

έχουν αναγνωριστεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς από την UNESCO, όπως τη μονή 

Βλατάδων και δείτε τα τείχη που προστατεύουν την πόλη για αιώνες. Στην Άνω Πόλη μπορείτε να απολαύσετε 

εκλεκτούς μεζέδες σε παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες και μεζεδοπωλεία Η θέα του Θερμαϊκού που 

αγκαλιάζει την πόλη από τον Πύργο Τριγωνίου, θα σας κόψει σίγουρα την ανάσα, ενώ το ηλιοβασίλεμα είναι 

πραγματικά μαγευτικό. 

Η «Νύμφη του Θερμαϊκού» είναι μια σύγχρονη ζωντανή πόλη, γεμάτη καλλιτεχνικές ανησυχίες, ὀπου το 

μοντέρνο συνυπάρχει με την αρχαία, βυζαντινή και οθωμανική κληρονομιά. Ταυτόχρονα φημίζεται για τη 

γαστρονομία της, τη διασκέδαση, τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ και τη «χαλαρή», φιλική διάθεση των κατοίκων της. 

Σας δίνουμε μια μικρή πρόγευση από το πλήθος των δραστηριοτήτων που σας περιμένουν στη 

Θεσσαλονίκη! 



 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η Ημέρα: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Γύρος Πόλεως 

Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Τεμπών θα φτάσουμε στην 

Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε την δυνατότητα να 

επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης που 

μας φιλοξενεί. Κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης μοιάζει σαν 

αφιερωμένη σε όσους την κατέκτησαν, σε όσους την 

αποίκισαν αλλά και σε όσους φιλοξένησε σαν πρόσφυγες. Το 

σημαντικότερο αξιοθέατο της Θεσσαλονίκης είναι 

αδιαμφισβήτητα ο Λευκός Πύργος. Κατασκευάστηκε κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας και ήταν γνωστός τότε ως 

Πύργος του Λέοντος ή Πύργος του Αίματος. Καμάρα, 

Βυζαντινές εκκλησίες, Αγ. Σοφία, Εγνατία, Πλατεία 

Αριστοτέλους, Ναός του Αγ. Δημητρίου, Αγορά Μοντιάνο και 

Ροτόντα, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO. Η Άνω Πόλη μας περιμένει για να δούμε τα τείχη της 

πόλης αλλά και να αγναντέψουμε τον Θερμαϊκό από ψηλά. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.    

 

2η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Οχυρό Ρούπελ – Λίμνη Κερκίνη- 

Ανω Πορόια  

Πρωινό και σήμερα θα φτάσουμε στα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα φτάνοντας στον Προμαχώνα και στο ιστορικό οχυρό 

Ρούπελ. Εδώ δόθηκαν ηρωικές μάχες κατά της ναζιστικής 

εισβολής. Θα ξεναγηθούμε μέσα στο οχυρό από τους 

αξιωματικούς του στρατού και θα μάθουμε για την ιστορία 

του. Στη συνέχεια κάνουμε στάση στη λίμνη Κερκίνη. Η λίμνη 

μας περιμένει να την θαυμάσουμε και να κάνουμε μια 

υπέροχη βαρκάδα στα ήρεμα νερά της. Ελεύθερος χρόνος 

για φαγητό. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε νεροβούβαλο, 

τοπική σπεσιαλιτέ, που το κρέας του θεωρείται το καλύτερο και 

εκτρέφονται σε φάρμες στην λίμνη. Επιστροφή στη 

Θεσσαλονίκη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η Ημέρα: Λίμνη Δοϊράνης – Λιμναίος οικισμός Δοϊράνης– 

Χίλια Δέντρα  – Σπήλαιο Αγ. Γεωργίου   

Πλούσιο πρωινό. Μπορεί να μην είναι τόσο διάσημη όσο η 

γειτονική τεχνητή λίμνη Κερκίνη, όμως η Δοϊράνη τραβά την 

προσοχή με τη φυσική της ομορφιά. Στις όχθες της θα 

ανακαλύψουμε σιωπηλά χωριά, πανάρχαια δάση, γοητευτικά 

τοπία - έναν τόπο ανεπιτήδευτο και αυθεντικό, παλιό όσο ο 

χρόνος... Η λίμνη ακουμπά πάνω στη συνοριακή γραμμή 

Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας και είναι μία από τις 

ομορφότερες λίμνες του ελληνικού Βορρά. Στα νερά της έχουν 

εντοπιστεί περί τα 18 είδη ψαριών, ενώ εδώ φωλιάζουν ή 

αναζητούν προσωρινό καταφύγιο 36 σπάνια είδη 

ορνιθοπανίδας.  Το μοναδικό παρόχθιο χωριό στην ελληνική 

πλευρά της Δοϊράνης είναι ο ομώνυμος οικισμός.  Θα 

συνεχίσουμε για το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς 

είναι ό επόμενος σταθμός της εκδρομής μας. Ανακαλύφθηκε 

τυχαία το 1925 και από το 1986 άνοιξε τις πύλες του για το 

κοινό. Παρουσιάζει επίσης μεγάλο παλαιοντολογικό 

ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του, είναι ότι το 

 
 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 

 

____ 

Λίμνη Κερκίνη 
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Οχυρό Ρούπελ 
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σπήλαιο ενδείκνυται για θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων. 

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Λουτρά Πόζαρ – Άγιος Αθανάσιος 

Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε δυτικά στα γνωστά 

Λουτρά Πόζαρ! Η μόδα των spa, έκανε την τελευταία δεκαετία, 

διάσημα τα ιαματικά Λουτρά Πόζαρ! Το νερό των λουτρών 

αναβλύζει σε θερμοκρασία 37ο C, έχει πολλές θεραπευτικές 

ιδιότητες και είναι πόσιμο. Η λέξη «πόζαρ» σημαίνει θράκα, 

αναμμένο κάρβουνο. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, 

στην περιοχή ήταν οχυρωμένος ο σερβικός στρατός. Ένας 

Σέρβος ενθουσιασμένος από τα ζεστά νερά έφτιαξε την 

πρώτη γούρνα. Μετά τη συνθήκη του Νεϊγί το 1919, η περιοχή 

της Αριδαίας επιστρέφει στο ελληνικό κράτος και αρχίζει η 

διαχείριση των λουτρών από έναν Αθηναίο αρχικά και 

αργότερα από τον Πόντιο γαμπρό του, ο οποίος ύστερα από 

απαλλοτρίωση των κτημάτων γύρω από τις πηγές, έχτισε το 

υδροθεραπευτήριο. Από το 1982-1994 τα λουτρά ανήκαν 

στην κοινότητα Λουτρακίου. Το 1994, μάλιστα 

κατασκευάστηκε η πισίνα. Σήμερα,  τα λουτρά διαχειρίζεται ο 

δήμος Αλμωπίας.  

Οι ιαματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ αναβλύζουν σε 

υψόμετρο 390μ. Δημιουργούνται από το νερό της βροχής, το 

οποίο εισχωρεί στο έδαφος σε μεγάλο βάθος, θερμαίνεται, 

στη συνέχεια ανεβαίνει ψηλότερα και σταδιακά εμπλουτίζεται 

με μέταλλα και άλλα στοιχεία. Ξεχωριστή ομορφιά στον τόπο 

προσδίδουν οι φυσικοί καταρράκτες κατά μήκος του 

ποταμού, με ιαματικό νερό, όπου μπορεί ο επισκέπτης να 

κάνει το μπάνιο του τόσο για λόγους υγείας όσο και για 

λόγους αναψυχής. Θα προσφέρουμε είσοδο στον 

καταρράκτη. Tο πάρκο αποτελείται από σύμπλεγμα 17 

σπηλαίων και τα παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν 

βρεθεί στο εσωτερικό τους, είναι μάρτυρες της κατοίκησης της 

περιοχής από τη Νεολιθική Εποχή. Πολλά από αυτά εκτίθενται 

στο Φυσιογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, 

συνοδεία πλούσιου φωτογραφικού υλικού.   

Θα συνεχίσουμε για τον Άγιο Αθανάσιο. Oι επισκέπτες, που 

επιλέγουν τον Παλιό Άγιο Αθανάσιο, μαγεύονται από τα 

παραδοσιακά πέτρινα σπίτια με τα κεραμίδια, δείγματα της 

παραδοσιακής τοπικής Μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, 

κτισμένα από πελεκητή πέτρα. Με την δημιουργία του 

χιονοδρομικού κέντρο Καϊμακτσαλάν, το χωριό 

μεταμορφώθηκε σε έναν κοσμικό οικισμό, ο οποίος θεωρείται 

ένας από τα ομορφότερους ορεινούς οικισμούς της  

Ελλάδας, με παραδοσιακούς ξενώνες, εντυπωσιακές 

αναπαλαιωμένες κατοικίες και γραφικά μαγαζάκια. 

Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και βόλτες. 

Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμνη Δοϊράνης  

 

____ 

Λουτρά Πόζαρ 

 

____ 

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος  

 

____ 



 

 
 

  5η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο & Ναυτικό  Μουσείο – 

Αθήνα  

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την κάθοδό μας στην Αθήνα 

αλλά πρώτα θα επισκεφτούμε το Λιτόχωρο. Διάσημο για την 

τοποθεσία του, στους πρόποδες του Ολύμπου, του ψηλότερου 

βουνού της Ελλάδας, με τον εντυπωσιακό ορεινό όγκο να 

δεσπόζει πάνω από τα σπίτια του και παράλληλα μόλις 5χλμ. 

από τη θάλασσα. Η πλούσια ιστορία του χάνεται στα βάθη των 

αιώνων, καθώς εκεί υπήρχε από την αρχαιότητα λατρευτικό 

κέντρο των Μουσών, ενώ η σημερινή πόλη λέγεται πως άρχισε 

να δημιουργείται τον 14ο αιώνα. Στο Λιτόχωρο θα δούμε παλιά 

πέτρινα σπίτια και «καπετανόσπιτα» που μαρτυρούν το 

παρελθόν των κατοίκων με τη θάλασσα- στενά σοκάκια στον 

παλιό, παραδοσιακό οικισμό, αιωνόβια πλατάνια και πολλές 

μικρές πλατείες. Μπορούμε να επισκεφτούμε το πολεμικό 

μουσείο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με τις ωραιότερες 

εντυπώσεις. 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Την χειμερινή περίοδο ο καιρός αποτελεί έναν  

αστάθμητο παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να 

έχουμε υπόψιν μας και να πορευθούμε ανάλογα. 

 

 

Άποψη από το Λιτόχωρο 

 

____ 

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο για 5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

22.03, 05.06 €345 €345 €519 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν 

• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο CAPSIS 4* στη 

Θεσσαλονίκη  

• Πρωινό και δείπνο καθημερινά.  

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

ασφάλιση για ταξιδιώτες έως 75 ετών. 

• Folder Versus (στυλό, luggage tag, sudoku) 

• Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους  

➢ Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων 

➢ Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 

➢ Ατομικά έξοδα.  

➢ Φόρος διαμονής. 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 



 

 
 

Ξενοδοχείο Capsis 4* 

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το Capsis Hotel Θεσσαλονίκη προσφέρει ποιοτική διαμονή 

και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες που ταξιδεύουν στην πόλη είτε για 

αναψυχή, είτε για επαγγελματικούς λόγους. 

Το Capsis Hotel Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο 

ξενοδοχείο πόλεως σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ένα 

από τα πλέον ιστορικά καταλύματα της πόλης. Στο 

σημείο μηδέν, στην πλατεία Δημοκρατίας, κοντά 

στο σιδηροδρομικό σταθμό και το λιμάνι, αποτελεί 

την ιδανική επιλογή φιλοξενίας. Σε απόσταση 

αναπνοής από το φημισμένο ιστορικό κέντρο της 

πόλης υπάρχουν τα μεγαλύτερα αξιοθέατα που 

είναι άξια θαυμασμού και ιδανικά για μια ανέμελη 

βόλτα. 

 

Το εμπορικό κέντρο της πόλης είναι λίγα λεπτά 

μακριά από το ξενοδοχείο, όπου υπάρχουν μεγάλες 

και επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων για να 

απολαύσει ο κάθε επισκέπτης τις αγορές του. 

 

Το Capsis Hotel Θεσσαλονίκη διαθέτει 407 

ανακαινισμένα και εργονομικά δωμάτια, εστιατόρια 

και μπαρ, προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις, 

γυμναστήριο και χαμάμ, καθώς και εξωτερική πισίνα στο Roof Garden.  

 

Το Roof Garden αποτελεί μια μικρή όαση στην καρδιά της πόλης. Η εξωτερική πισίνα του είναι ιδανική 

για επισκέπτες και μη, για να απολαύσουν τα cocktail και τον καφέ τους κατά τις ζεστές καλοκαιρινές 

μέρες που επιφυλάσσει το καλοκαίρι. 

 

Τα δύο εστιατόρια του ξενοδοχείου προσφέρουν γεύματα υψηλής γαστρονομίας και αντικατοπτρίζουν 

απόλυτα την φιλοσοφία της φιλοξενίας του ξενοδοχείου. 

 

Παρέχει την ιδανική διαμονή για οικογένειες και επαγγελματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο την επίσκεψη τους στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Οι παροχές του ξενοδοχείου 

υποστηρίζονται άρτια από αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες 

και άψογη εξυπηρέτηση, που δημιουργούν μια 

ατμόσφαιρα οικειότητας και ζεστασιάς, που 

διαφοροποιεί και χαρακτηρίζει τα Capsis Hotels.  

 

Μοντέρνα, εσωτερικά δωμάτια που προσφέρουν 

οικονομική διαμονή με όλες τις επιθυμητές 

ανέσεις. Διαθέτουν άνετα κρεβάτια με ανατομικά 

στρώματα, υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο 

Internet, τηλεόραση 32’’ με επίπεδη οθόνη 

υψηλής ευκρίνειας και δωρεάν δορυφορικά κανάλια, αυτόνομο κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική 

γραμμή, χρηματοκιβώτιο και βραστήρα. Το μπάνιο περιλαμβάνει μπανιέρα ή ντουζιέρα, στεγνωτήρα 

μαλλιών, καθώς και προϊόντα προσωπικής περιποίησης. 

 

Capsis Hotel Thessaloniki 

Μοναστηρίου 16, 546 29 Θεσσαλονίκη  

https://capsishotels.gr/thessaloniki/  

 

 

https://capsishotels.gr/thessaloniki/


 

 
 

 

  

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.    

 

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.  

 

 
 

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. 

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 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 τις 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),  

• 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! 

 

 


