
 

  

29.02, 24.03, 10.04, 05.06                 4 Ημέρες 

 

Βουργαρέλι - Τζουμέρκα 

Χωριά Τζουμέρκων – Σπήλαιο Ανεμότρυπας – Μονή Κηπίνας – Λίμνη 

Πουρναρίου – Καταρράκτες Σούδα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

To Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο μοναδικό Rouista Tzoumerka Resort, 

στο Βουργαρέλι, με τη μοναδική αρχιτεκτονική, άνεση και φιλοξενία. στο πρωινό του 

Rouista Tzoumerka Resort  θα βρείτε μία ευρεία γκάμα από πίτες (γαλατόπιτα, τυρό-

πιτα, χορτόπιτα, πατατόπιτα, πλαστός, κοσμιρή,τραχανόπιτα, ρυζόπιτα) φτιαγμένες 

με το σπιτικό φύλλο της Σωτηρίας (της “μαμά” του Rouista) και βεβαίως λαχανικά 

από το μποστάνι. Και αν προτιμάτε κάτι πιο γλυκό, όλα τα κέικ είναι χειροποίητα και 

προσφέρονται φρέσκα κάθε ημέρα. Κέικ λεμόνι, καρύδι, καρότο, πορτοκάλι, σοκο-

λάτα… Όρεξη να έχετε να δοκιμάζετε!!! 

Επίσκεψη στους Καταρράκτες Σούδας με τοπικό συνοδό, μέσα από μια διαδρομή 

πανέμορφη, ανάμεσα σε έλατα για να βρεθείς σε λίγη ώρα μπροστά στο εκπλη-

κτικό θέαμα των δύο καταρρακτών που ρίχνουν τα νερά τους από 25 μέτρα ύψος 

και σε ποσότητα 800 κυβ. μέτρων την ώρα. 

Επίσκεψη στο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού Κωστηλάτα, όπου Κάθε σταγόνα 

του φυσικού μεταλλικού νερού “Κωστηλάτα” ξεκινά -ως νιφάδα χιονιού ή σταγόνα 

βροχής- από τις κορυφές των Αθαμανικών Ορέων, συνεχίζει την πορεία του υπο-

γείως, περνώντας μέσα από τα βραχώδη φίλτρα της φύσης, αναβλύζει στην πηγή 

του σε υψόμετρο 1.450μ. όπου και γίνεται η εμφιάλωσή του σε μια υπερσύγχρονη 

γραμμή παραγωγής. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

➢ Σε περίπτωση κακοκαιρίας (χιονιού ή πάγου ή 

άλλων επικίνδυνων φαινομένων), ενδέχεται να 

μην είναι προσβάσιμη η επίσκεψη σε κάποια ση-

μεία. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέψεις θα αντικα-

τασταθούν με εναλλακτικές. 

➢ Λόγω των καιρικών συνθηκών, συνιστούμε να 

έχετε μαζί σας μια μικρή σπαστή ομπρέλα και 

κατάλληλα παπούτσια βροχής/χιονιού σε περί-

πτωση βροχόπτωσης/χιονόπτωσης. 

➢ Συνιστώνται αθλητικά κλειστά παπούτσια ή μπο-

τάκια, για τις εκδρομές μας. 

 



 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: Αθήνα – Άρτα – Βουργαρέλι 

Αναχώρηση από Αθήνα. Στάσεις καθ’ οδόν. Φτά-

νοντας στην Άρτα θα ξεκουραστούμε στις καφε-

τέριες δίπλα από το θρυλικό γεφύρι της Άρτας, με 

προαιρετική επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, 

ακριβώς δίπλα στο γεφύρι.  Γεύμα ελεύθερο στην 

Άρτα. 

Συνεχίζουμε για το Βουργαρέλι, στη νότια πλευρά 

των Τζουμέρκων και ακριβώς στην αρχή του Εθνι-

κού πάρκου των Τζουμέρκων. Μέσα από μία ό-

μορφη ελατοσκέπαστη διαδρομή καταλήγουμε 

στο πετρόκτιστο ξενοδοχείο μας στο Βουργαρέλι, 

στο πολυτελές Rouista Tzoumerka Resort, όπου 

θα μας υποδεχτούν με τοπικό καλωσόρισμα. Ό-

ποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί επισκέπτεται 

την Κόκκινη Εκκλησιά, το μοναδικό σωζόμενο Βυ-

ζαντινό μνημείο στa Tζουμέρκα και ένα από τα 

σημαντικότερα της Ηπείρου, που χρονολογείται 

από τον 13ο αι.        

Το βράδυ θα προσφερθεί δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2η:  Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας -

Μονή Κηπίνας-Καλαρρύτες- Συρράκο  (Τα ωραι-

ότερα ορεινά χωριά της Ελλάδας).  

Μετά το παραδοσιακό πρωϊνό μας, αναχωρούμε 

για τη βόρεια πλευρά του νομού, πλάι στο Εθνικό 

Πάρκο των Τζουμέρκων. Τα Άγναντα είναι ένα 

από τα μεγαλύτερα χωριά της Τζουμέρκων σε υ-

ψόμετρο 650μ.Βλέπουμε τον παραδοσιακό νερό-

μυλο-μουσείο στο χωριό. 

Περνάμε από τους Κτιστάδες: η παλαιότερη ονο-

μασία ήταν Κουσοβίστα, μετονομάστηκε ωστόσο 

σε Κτιστάδες το 1927 γιατί σχεδόν το σύνολο του 

αντρικού πληθυσμού ασκούσε το επάγγελμα του 

κτίστη. 

Επίσκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυπας στα Πράμα-

ντα. Το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα, που το 

διασχίζει ποτάμι σε ολόκληρο το μήκος του, είναι 

το σπήλαιο της Ανεμότρυπας των Πραμάντων, 

στα Τζουμέρκα. Κατά την περιήγηση στο σπή-

λαιο, παρατηρεί κανείς  λιμνούλες, με πιο εντυπω-

σιακή εκείνη προς το τέλος της διαδρομής. Η λί-

μνη αυτή έχει χρώμα μπλε, όχι εξαιτίας του βά-

θους της, αλλά εξαιτίας των κρυστάλλων χαλαζία 

στον πυθμένα της, και από ένα σπάνιο ίζημα, που 

ονομάζεται Πολυξένιο. Το ίζημα αυτό, που έχει την 

ιδιότητα να απλώνεται στον χώρο, κατορθώνει να 

ενώνει τους σταλακτίτες μεταξύ τους και να τους 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το γεφύρι της Άρτας 

Σπήλαιο Ανεμότρυπας 

Βουργαρέλι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
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κάνει να μοιάζουν με κυματοειδείς σχηματισμούς 

κουρτίνας. Παράλληλα, το Πολυξένιο, σε συν-

δυασμό με τον Ασβεστίτη, δημιουργούν στο ε-

σωτερικό του σπηλαίου κοιλότητες, οι οποίες έ-

χουν χρώμα πράσινο και, ιδίως τον χειμώνα, γε-

μίζουν με νερό. Θεωρείται το πιο λευκό σπήλαιο 

στην Ελλάδα, καθώς φιλοξενεί στους κόλπους 

του καθαρό ασβεστόλιθο! 

Μετά το υπέροχο σπήλαιο σε μισή περίπου ώρα, 

θα βρεθούμε στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το 

πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της Ηπείρου, κοντά 

στο χωριό Καλαρρύτες. Πιθανότατα το όνομά 

της οφείλεται στους κήπους τους οποίους καλ-

λιεργούσαν οι μοναχοί σε μια βραχώδη και δύ-

σβατη περιοχή. Θεωρείται ότι χτίστηκε κατά την 

διάρκεια του 13ου αιώνα και είναι αφιερωμένη 

στην Κοίμηση της Θεοτόκου.  Το εντυπωσιακό εί-

ναι ότι βρίσκεται χτισμένο μέσα σε ένα βράχο, σε 

μια απότομη πλαγιά πάνω από τον Καλαρρύτικο 

ποταμό! Ανεβαίνουμε ακολουθώντας το μονο-

πάτι και μια ξύλινη σκάλα: στο ισόγειο, εκτός από 

το καθολικό υπάρχει χώρος καθιστικού, ενώ από 

τον όροφο θαυμάζει κανείς την μοναδική θέα 

στη γύρω περιοχή. Η κατάνυξη και η γαλήνη κυ-

ριαρχούν στο χώρο. 

Γεύμα ελεύθερο στις ταβέρνες του παραδοσια-

κού χωριού Καλαρρύτες.     

Μεταβαίνουμε στο τελευταίο χωριό για σήμερα, 

το εκπληκτικό Συρράκο, το χωριό του ποιητή Κώ-

στα Κρυστάλλη. Γαντζωμένο, απότομο στην 

πλαγιά, πετρόκτιστο και επιβλητικό! Εδώ μπορεί 

κανείς να δει το σπίτι του «Τραγουδιστή του χω-

ριού και της στάνης», Κώστα Κρυστάλλη, το ο-

ποίο σήμερα έχει γίνει λαογραφικό μουσείο. Επι-

στροφή στο στο πετρόκτιστο ξενοδοχείο μας, 

στο Βουργαρέλι (περίπου 2,5-3 ώρες). Διανυκτέ-

ρευση.  

 

Ημέρα 3η:  «Ψηλά στην Κωστηλάτα, στα κρύα τα 

νερά»   

Μετά το παραδοσιακό πρωϊνό μας, Κατευθυνό-

μαστε στο χωριό Θεοδώριανα, χτισμένο στα 

940μ.υψόμετρο ,στις πλαγιές των Αθαμανικών 

βουνών. Η Κωστηλάτα καταπράσινη από την ά-

νοιξη μέχρι τον Ιούνιο παίρνει ένα σκούρο χρώμα 

αργότερα.  

Περίπατος στο χωριό και με τοπικό οδηγό, θα πε-

ζοπορήσουμε μέχρι τους Καταρράκτες Σούδα, 

που ρίχνουν τα νερά τους, από ύψος 25 μέτρων! 

Μονή Κηπίνας 

Πηγές Κωστηλάτας 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν, επίσκεψη στο εργοστάσιο εμφιάλωσης 

νερού «Πηγές Κωστηλάτα Ηπείρου». Ελεύθερος 

χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. 

Δείπνο και διανυκτέρευση 

 

Ημέρα 4η: Λίμνη Πουρναρίου – Άραχθος – επι-

στροφή στην Αθήνα 

Μετά το παραδοσιακό πρωϊνό μας, θα αποχαι-

ρετήσουμε τον υπέροχο αυτό τόπο με  μια πανέ-

μορφη διαδρομή  για τη λίμνη Πουρναρίου, η ο-

ποία βρίσκεται σε υψόμετρο μόλις 140μ. Είναι μια 

τεχνητή λίμνη, 8η κατά σειρά στον κατάλογο των 

τεχνητών λιμνών της Ελλάδας, που δημιουργή-

θηκε από την συλλογή των νερών του ποταμού 

Άραχθου και την κατασκευή φράγματος κοντά 

στον οικισμό Πουρνάρι από όπου πήρε, την ο-

νομασία, το φράγμα και η λίμνη. Αποτελεί το δεύ-

τερο μεγαλύτερο φράγμα στην Ελλάδα (μετά 

από αυτό του Μόρνου) και συγκρατεί τα νερά 

του Άραχθου ελέγχοντας και τη ροή του ποτα-

μού, ο οποίος και περνά μέσα από την πόλη της 

Άρτας. Η λίμνη φιλοξενεί πολλές ποικιλίες ψα-

ριών, όπως κυπρίνους, μπριάνες, άγρια πέ-

στροφα, χέλι. Καταφύγιο βρίσκουν και πολλά 

πτηνά όπως πρασινοκέφαλες πάπιες αλκυόνες, 

ποταμοσφυριχτές κ.α.   

Ελεύθερο γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα 

μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. 

 

Συρράκο 

Θεοδώριανα 
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

Το Rouista Tzoumerka Resort είναι ένα συγκρότημα πέτρινων κτισμάτων όπου κυριαρχεί η πα-

ραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, όπου συνδυάζονται αρμονικά η ελληνική φύση, οι 

σύγχρονες ανέσεις, οι δραστηριότητες, η άγρια ομορφιά και η μοναδική γοητεία των Τζου-

μέρκων. 

Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, σε-

σουάρ μαλλιών, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, παντόφλες και μίνι μπαρ. Τα στρώματα εί-

ναι dimstel, τα κλινοσκεπάσματα είναι βαμβακερά  και παρέχονται 2 τύποι μαξιλαριών.  Επι-

πλέον, ορισμένα δωμάτια περιλαμβάνουν ντους ή μπανιέρα με υδρομασάζ, τζάκι, μηχανή 

espresso και μπουρνούζια. Παρέχεται επίσης δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους. 

Το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό σε μπουφέ με παραδοσιακά τοπικά προιόντα. 

Στο μεγάλο lounge – cafe με την ψηλή ξύλινη οροφή και το μεγάλο τζάκι που δεσπόζει στο 

κέντρο του χώρου, μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ ή το ποτό του καθώς επίσης και τα 

χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά του ξενοδοχείου, με θέα το επιβλητικό βουνό και την ξεχωρι-

στή, ελληνική φύση. Οι επισκέπτες έχουν επίσης στη διάθεση τους πολλά λογοτεχνικά βιβλία 

και επιτραπέζια παιχνίδια . 

 

ROUISTA TZOUMERKA RESORT 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

κατ’ άτομο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

29.02, 24.03,  

10.04, 05.06 
€ 280 

€ 270 
κατόπιν  

διαθεσιμότητας  
€ 339 

Περιλαμβάνονται 

 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

Rouista Tzoumerka Resort 3* στο Βουρ-

γαρέλι. 

• Πλούσιο πρωινό και δείπνο καθημερινά (η-

μιδιατροφή). 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 

μας.    

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

ασφάλιση μέχρι 75 ετών.  

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών  

• Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 

• Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, αρ-

χαιολογικούς χώρους & σημεία ενδιαφέ-

ροντος.  

• Γεύματα που δεν περιγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων.   

• Φόρος διαμονής. 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 

 

 

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 προκαταβολής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

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

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

αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν περι-

λαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται από 

τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 

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

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

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

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

 

 

 



 

 
 

 

  

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.  

 

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 80€.  

 

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/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

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 (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 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 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 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, 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 υπολογι-

στή 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! 
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