
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κρυμμένες ομορφιές  

της Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη  

Ι. Μ. Παναγίας Σουμελά – Νάουσα – Βέροια – Γουμένισσα – Λουτρά  

Πόζαρ – Οχυρό Ρούπελ – Λίμνη Κερκίνη – Λίμνη Δοϊράνη  

– Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου – Κιλκίς - Λιτόχωρο 

Αναχωρήσεις 2020 : 24.10, 06.11,27.11, 23.12, 30.12 

Αναχωρήσεις 2021 : 19.02, 11.03, 24.03, 21.05, 18.06                 5 Ημέρες 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

 

 

 

 

 

➢ Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο Capsis Hotel 4* 

στη Θεσσαλονίκη, με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο). 

➢ Επίσκεψη στο ιστορικό Οχυρό Ρούπελ, έναν  χώρο-μνημείο αυτοθυσίας κατά του 

ναζισμού. 

➢ Κέρασμα Versus Travel: το παραδοσιακό καζάν ντιπί στη Λίμνη 

Κερκίνη: το Versus Travel, θα προσφέρει το ιδιαίτερο αυτό γλύκισμα με το βουβα-

λίσιο γάλα, στον Λιθότοπο, στο ξενοδοχείο «Ερωδιός»! 

➢ Επίσκεψη στα γραφικά Άνω Πορόια! Το χωριό στολίδι του όρους Μπέλλες. 

➢ Λιμναίος Οικισμός Δοϊράνης: Η «συνοριακή» λίμνη (σύνορα Ελλάδας - πρώην 

Γιουγκοσλαβίας)! Μία πολύ όμορφη λίμνη, ένα στολίδι της φύσης!  

➢ Χίλια Δέντρα: Στην ελληνική πλευρά της Δοϊράνης, βρίσκεται το Δάσος των 

Μουριών, έκτασης περίπου 590 στρέμματα. Δάσος σπάνιο, με υπεραιωνόβιες 

βελανιδιές που έχει χαρακτηρισθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, με την προ-

σωνυμία «Χίλια Δέντρα» και περιλαμβάνεται, μαζί με ένα μικρό τμήμα της λίμνης, 

στις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές στο Δίκτυο Φύση 2000. 

➢ Σπήλαιο Αγ.Γεωργίου Κιλκίς: Στους πρόποδες του Λόφου του Αγίου Γεωργί-

ου Ιδιαιτερότητά του, που είναι αιτία διάδοσης της φήμης του και εκτός ελληνικών 

συνόρων είναι ότι το Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου ενδείκνυται από ιατρικής πλευράς, 

κατάλληλο για θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων. 

➢ Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας:  Πισίνες, σπήλαια, καταρράκτες! Μαγευτικός χώρος, 

που δίκαια η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο και είναι το πρώτο του 

είδους του στην Ελλάδα. 

o Προσφορά: Το Versus travel, θα προσφέρει δωρεάν είσοδο στον καταρ-

ράκτη για μπάνιο! 

➢ Λιτόχωρο Κατερίνης: Μια επίσκεψη στη  σκιά του μυθικού Ολύμπου, στο λατρευ-

τικό κέντρο των Μουσών, χτισμένη στη χαράδρα του ποταμού Ενιπέα. Εδώ, είναι 

η γειτονιά των ναυτικών (ή Τσίντζα το Μπαΐρι), όπου βρίσκονται τα περισσότερα 

νεοκλασικά καπετανόσπιτα, που εντυπωσιάζουν! 

➢ Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου: Δημιουργήθηκε για την ανάδειξη της σημαντικής 

ναυτικής παράδοσης της περιοχής εκθέτοντας όλη τη γκάμα της ξυλόναυπηγι-

κής ιστορίας της Ελλάδος από τη Μινωική εποχή! Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώ-

ρου (λόγω της ιδιομορφίας του) σαν Μουσείο κυρίως Εμπορικής Ναυτιλίας, πα-

ρέχει στους επισκέπτες του δωρεάν ξενάγηση από βετεράνους ναυτικούς (καπε-

ταναίους – ασυρματιστές – μηχανικούς Ε.Ν.) όλοι τους απόμαχοι του κύματος με 

20–30 χρόνια υπηρεσία στη θάλασσα! 

 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες – 

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κερκίνη – Δοϊράνη:   

Οι «δίδυμες» λίμνες της Μακεδονίας 
 

Δύο παραδεισένιοι υδροβιότοποι, ιδιαίτερης βιοποικιλότητας αλλά και έντονης… φωτογένειας! 

Οι λίμνες Κερκίνη και Δοϊράνη, στον Νομό Σερρών και στον Νομό Κιλκίς αντίστοιχα είναι δύο 

από τις σημαντικότερες λίμνες της χώρας μας, για λόγους που έχουν να κάνουν με τον πλού-

το χλωρίδας και πανίδας αλλά και την επίδρασή τους  στο περιβάλλον. 

Η λίμνη Κερκίνη είναι μάλιστα τεχνητή. Σχηματίστηκε το 1932 με την κατασκευή του φράγματος 

στον ποταμό Στρυμόνα, και «έπιασε» γρήγορα, καθώς ήδη από τα πρώτα της χρόνια έγινε 

καταφύγιο πουλιών ενώ παράλληλα είδε και τον πληθυσμό των ψαριών της να αυξάνει αρκε-

τά. Με θέα το όρος Μπέλλες, με την εγγύτητα στην Θεσσαλονίκη (80 χλμ.) και στις Σέρρες (35 

χλμ.) η Κερκίνη είναι αγαπημένος προορισμός παρατηρητών, φίλων της φύσης και φωτο-

γράφων που απολαμβάνουν ένα υπέροχο τοπίο. Η λίμνη έχει έκταση που ποικίλει από τα 

55.000 έως τα 72.000 στρέμματα προστατεύεται από τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί 

μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000». 

Η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται πάνω στη συνοριογραμμή μεταξύ της χώρας μας και της Βόρειας 

Μακεδονίας. Γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, η Δοϊράνη αναφέρεται και από τον ιστορικό 

Ηρόδοτο, με το όνομα «Πρασιάς», και αποτελεί συνέχεια της αρχαιότερης λίμνης Παιόνιας. Στη 

μέγιστη έκτασή της η Δοϊράνη φτάνει τα 43 χλμ. ενώ ένα κομμάτι της ανήκει στην Ελλάδα (πε-

ρίπου 16 χλμ.) και το υπόλοιπο στους βόρειους γείτονες. Η λίμνη πέρασε στη σύγχρονη ελλη-

νική Ιστορία όταν αποτέλεσε πεδίο μάχης μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών στρατευμάτων 

κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, είχε ήδη «ζήσει» ωστόσο και άλλες συγκρούσεις ήδη από τον 

Μακεδονικό Αγώνα.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά – Νάουσα 

– Βέροια – Θεσσαλονίκη 

Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Τεμπών θα φτάσουμε 

στην Καστανιά Ημαθίας στις πλαγιές του κατάφυτου Βερμί-

ου και στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Θα συνεχί-

σουμε για την Ηρωική Πόλη της Νάουσας, μία από τις πιο 

ιστορικές και όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Λίγο έξω από 

την πόλη, θα βρούμε έναν επίγειο παράδεισο, το άλσος του 

Αγίου Νικολάου, μια όμορφη και καταπράσινη τοποθεσία 

που μας περιμένει να τη «γευτούμε». Υπεραιωνόβια πλατά-

νια, ξύλινες γέφυρες, λιθόστρωτα δρομάκια, περιπατητικές 

και ποδηλατικές διαδρομές, αθλητικές εγκαταστάσεις, δια-

μορφωμένοι χώροι για ψάρεμα πέστροφας και ο ποταμός 

Αραπίτσα να κυλάει ανάμεσα. Ένας πνεύμονας πρασίνου 

που μας προσκαλεί να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα 

που τόσο μας λείπει στις μεγάλες πόλεις. Εκεί μπορούμε να 

απολαύσουμε τη σπεσιαλιτέ της περιοχής πέστροφα ψητή 

στα κάρβουνα.  

Η σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα είναι ένα από τα ση-

μαντικότερα αξιοθέατα της Νάουσας. Η σχολή ιδρύθηκε 

στο Νυμφαίο (ιερό αφιερωμένο στις Νύμφες των νε-

ρών).  Στην σχολή του Αριστοτέλη, παρέμεινε ο Μέγας Αλέ-

ξανδρος για 2 περίπου χρόνια. Πολύ κοντά στη σχολή του 

Αριστοτέλη, βρίσκεται σήμερα το Πολιτιστικό κέντρο σχολής 

Αριστοτέλους. Ο επισκέπτης του πολιτιστικού κέντρου, 

μπορεί να ενημερωθεί για την ιστορία της σχολής Αριστοτέ-

λους και τον αρχαιολογικό χώρο, μέσα από το διαθέσιμο 

οπτικοακουστικό υλικό. Το 1822 στο ολοκαύτωμα της Νά-

ουσας, αρκετές γυναίκες της πόλης προτιμούν να πέσουν 

μαζί με τα παιδιά τους στο ποτάμι της Αραπίτσας, παρά να 

πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Η πόλη της Νάουσας, 

σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα του 1955, έχει τον τίτλο 

«ηρωική πόλη». Στο σημείο της θυσίας των γυναικών, δίπλα 

στο ποτάμι της Αραπίτσας, υπάρχει το χαρακτηριστικό 

μνημείο.  

Επόμενος σταθμός της σημερινής ημέρας είναι η Βέροια. 

Ζωντανή, γοητευτική και δυναμική, η Βέροια, ζει κι ανασαίνει 

το σήμερα, διαφυλάσσοντας σαν επτασφράγιστο μυστικό 

την πολιτιστική της κληρονομιά. Στην Πλατεία Ελιάς µε το 

σιντριβάνι, τα παρτέρια µε τα λουλούδια, την απίστευτη θέα 

και τον Πολυχώρο Ελιά χτυπάει η «καρδιά» της. Μια πλατεία 

γεμάτη αναμνήσεις... Θα ανακαλύψουμε την ιδιαίτερη γοη-

τεία αυτής της όμορφης πόλης, και θα δοκιμάσουμε το 

κορυφαίο ρεβανί της! Συνήθως, το σερβίρουν μαζί µε µια 

µπάλα παγωτό βανίλια. Εκεί λοιπόν κι εμείς θα σας κερά-

σουμε για να σας γλυκάνουμε! Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, 

δείπνο και διανυκτέρευση.   

 

 

 

 

Παναγία Σουμελά 

Πάρκο Αγίου Νικολάου, Νάουσα 

 

____ 

Καστανερή 

 

____ 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Γουμένισσα – Καστανερή – Μεγά-

λα Λιβάδια – Αρχάγγελος – Λουτρά Πόζαρ – Θεσσαλονίκη 

Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για τους νομούς Κιλκίς και 

Πέλλας, σε μια ευλογημένη από την φύση πλαγιά του όρους 

Πάικου, με βλάστηση και πηγαία νερά. Εκεί μας περιμένει η 

Γουμένισσα,  ο «τόπος του Ηγούμενου». Οι πρώτοι οικιστικοί 

πυρήνες δημιουργήθηκαν στην περιοχή γύρω από το Μο-

ναστήρι της Παναγίας τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, επί Παλαιολόγων. Οι κάτοικοι καταπιάστη-

καν με επιτυχία με τη σηροτροφία, την αμπελουργία και την 

οινοποιία. Η πλατεία με τα πλατάνια και την χαρακτηριστική 

κρήνη που έχτισαν Γάλλοι στρατιώτες θυμίζει τις εποχές του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν η περιοχή ήταν το επίκεντρο 

σκληρών συγκρούσεων. Θα αφιερώσουμε λίγο από το 

χρόνο μας για μια βόλτα στα σοκάκια της πόλης και για να 

επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο (είσοδος ελεύθερη). 

Ακολουθεί μια πολύ όμορφη ορεινή διαδρομή 

προς  το  χωριό Καστανερή σε υψόμετρο 800 μ. Το χωριό 

δημιουργήθηκε πριν από 300 χρόνια από κτηνοτρόφους και 

φυγόδικους που αναζήτησαν, εδώ σε τούτη την απόκρημνη 

πλαγιά του Πάικου, την ελευθερία τους. Τα περισσότερα 

σπίτια του χωριού είναι  καλοδιατηρημένα, ενώ εντύπωση 

προκαλεί η άφθονη χρήση της πέτρας και του ξύλου που 

θυμίζει τη Ζαγορίτικη τεχνική.  Γύρω από το χωριό απλώνεται 

ένα υπέροχο δάσος από καστανιές και οξιές.  

Συνεχίζοντας τον δρόμο μας θα οδηγηθούμε στο απομο-

νωμένο χωριό Μεγάλα Λιβάδια που βρίσκεται σε ύψος 1200 

μ. σε εκτεταμένο οροπέδιο. Ο οικισμός δημιουργήθηκε στα 

μέσα του 18ου αιώνα από βλαχόφωνους Έλληνες που ε-

γκαταστάθηκαν εδώ. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας για 

το κεφαλοχώρι τον Αρχάγγελο στο νομό Πέλλας. Με την 

μονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ με αξιόλογες τοιχογραφίες και 

την εικόνα του Αρχάγγελου να χρονολογείται από το 1862.  

Συνεχίζοντας φτάνουμε στα Λουτρά Πόζαρ, με τους καταρ-

ράκτες και τα θερμά λουτρά σε υπαίθριο περιβάλλον, ένα 

σκηνικό πραγματικά εντυπωσιακό όσο και αναζωογονητικό. 

Κατόπιν επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη. Δείπνο και διανυ-

κτέρευση. 

 

3η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Οχυρό Ρούπελ – Λίμνη Κερκίνη- 

Ανω Πορόια – Θεσσαλονίκη 

Πρωινό και σήμερα θα φτάσουμε στα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα φτάνοντας στον Προμαχώνα και στο ιστορικό ο-

χυρό Ρούπελ. Εδώ δόθηκαν ηρωικές μάχες κατά της ναζιστι-

κής 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, να ενημερωθούμε να 

ξεναγηθούμε και να κάνουμε μια υπέροχη βαρκάδα στα 

ήρεμα νερά της. Συνεχίζουμε για τα Άνω Πορόια όπου θα 

έχουμε χρόνο για φαγητό. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 

νεροβούβαλο, τοπική σπεσιαλιτέ, που το κρέας του θεωρεί-

ται το καλύτερο και εκτρέφονται σε φάρμες στην λίμνη. Επι-

στροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο, δείπνο και δια-

Λουτρά Πόζαρ 

 

____ 

Λουτρά Πόζαρ 

 

____ 

Οχυρό Ρούπελ 

 

____ 

Λίμνη Κερκίνη 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

νυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Λίμνη Δοϊράνης – Λιμναίος οικι-

σμός Δοϊράνης & Μουσείο Δοϊράνης – Χίλια Δέντρα – Σπή-

λαιο Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς – Θεσσαλονίκη 

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 ανα-

καλύψουμε 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 ομορ-

φότερες λίμνες του ελληνικού Βορρά. Στα νερά της έχουν 

εντοπιστεί περί τα 18 είδη ψαριών, ενώ εδώ φωλιάζουν ή 

αναζητούν προσωρινό καταφύγιο 36 σπάνια είδη ορνιθο-

πανίδας.  Το μοναδικό παρόχθιο χωριό στην ελληνική πλευ-

ρά της Δοϊράνης είναι ο ομώνυμος οικισμός.  Πιο πέρα το 

δάσος τα «Χίλια Δέντρα», έχει χαρακτηριστεί «Μνημείο της 

Φύσης», ενώ μαζί με την παραλίμνια ζώνη έχει ενταχθεί στο 

Δίκτυο «Natura 2000». Στο χωριό Δοϊράνη υπάρχει μουσείο 

που στεγάζονται εκθέματα τα οποία αναδεικνύουν την ιστο-

ρία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της περιοχής. Σε ύψω-

μα πάνω από το χωριό Δοϊράνη βρίσκεται το Συμμαχικό 

μνημείο πεσόντων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

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. Παρου-

σιάζει επίσης μεγάλο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Η μεγα-

λύτερη ιδιαιτερότητα του, είναι ότι το σπήλαιο ενδείκνυται για 

θεραπεία αναπνευστικών παθήσεων. Θα συνεχίσουμε να 

γνωρίσουμε την πόλη του Κιλκίς και θα πάρουμε το δρόμο 

της επιστροφής για το ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευ-

ση. 

 

5η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο & Ναυτικό Μουσείο – 

Πριόνια – 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 ορει-

νό όγκο να δεσπόζει πάνω από τα σπίτια του και παράλλη-

λα 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 σημερι-

νή πόλη λέγεται πως άρχισε να δημιουργείται τον 14ο αιώνα. 

Στο Λιτόχωρο θα δούμε παλιά πέτρινα σπίτια και «καπετα-

νόσπιτα» -που μαρτυρούν το παρελθόν των κατοίκων με τη 

θάλασσα- στενά σοκάκια στον παλιό, παραδοσιακό οικι-

σμό, αιωνόβια πλατάνια και πολλές μικρές πλατείες. Μπο-

ρούμε να επισκεφτούμε το Ναυτικό μουσείο. Θα συνεχίσου-

με μια μαγευτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε 

μέχρι τα Πριόνια, στα 1.100μ. στις παρυφές του Ολύμπου. 

Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με τις ωραιότερες εντυπώ-

σεις. 

 

Την χειμερινή περίοδο ο καιρός αποτελεί έναν 

αστάθμητο παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε 

υπόψιν μας και να πορευθούμε ανάλογα. 

 

Πριόνια 

 

____ 

Λιτόχωρο 

 

____ 

Λίμνη Δοϊράνης 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

Κουζίνα & Προϊόντα Κερκίνης / Οι συγκλονιστικότερες ελληνικές γεύσεις! 

Σπάνιες τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το βουβαλίσιο κρέας (δοκιμάστε κοκκινιστό βουβάλι στη γάστρα, 

μπριζόλα και λουκάνικο από βουβάλι), το αγριογούρουνο και το μυρωδάτο βουβαλίσιο βούτυρο, 

βουβάλι στη γάστρα με χυλοπίτες, καβουρμάς με αυγά, κεμπάπ βουβαλίσιο γιαουρτλού, λουκάνικα 

Τζουμαγιάς, πίτες, αλλά και τα ψάρια της λίμνης όπως το ψητό γριβάδι και η πέστροφα. 

«Γλυκαθείτε» με... μπουγάτσα, εκμέκ και φυσικά καζάν ντιπί. Καβουρμάς:  Παραδοσιακό αλλαντικό 

σκεύασμα που κυκλοφορεί σε τέσσερις διαφορετικές γεύσεις: Βοδινό με ελάχιστο λίπος, πρόβειο με 

αρκετό λίπος αλλά με μια συμπυκνωμένη γεύση, ανάμικτο με κρέας χοιρινό και βοδινό και πικάντικο με 

διάφορα μπαχαρικά και πράσο. Ο καβουρμάς αποτελείται από βρασμένα κομμάτια κρέατος ανακατε-

μένα μαζί με το ζωμό τους. Μοιάζει λίγο με πηχτή, αλλά η υφή του είναι πιο συμπαγής. Φτιάχνετε σε 

κυλινδρικά μπαστούνια. Τρώγεται ωμός κομμένος σε μικρούς κύβους και συνοδεύεται μοναδικά με ένα 

ξινόμαυρο κόκκινο κρασί. 

Γλυκά: κουταλιού, λικέρ, αρωματικά βότανα, μαρμελάδες! 

Χειροποίητα ζυμαρικά από δίκοκκο σιτάρι καθώς και τσίπουρο και ούζο.  

 

 

 

 

 

 

 Θα συνεχίσουμε μια μαγευτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε μέχρι τα Πριόνια, στα 1.100μ. στις 

παρυφές του Ολύμπου. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με τις ωραιότερες εντυπώσεις. 

Τη χειμερινή περίοδο ο καιρός αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε υπόψιη 

μας και να πορευθούμε ανάλογα. 

 

 



 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 5 ημέρες                                                                                                 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ Επιβάρυνση ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

24/10, 06.11,27.11, 19.02, 

11.03, 24.03, 30.04, 21.05, 

18.06 

€339 €128 

23.12 περιλαμβάνεται το  

ρεβεγιόν Χριστουγέννων  

 

€369 €158 

30.12 περιλαμβάνεται το 

ρεβεγιον Πρωτοχρονιάς  
€375  €180  

Περιλαμβάνονται  

✓ Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Capsis Hotel 4* στη Θεσσαλονί-

κη. 

✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  

✓ Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγρότοπου Κερκί-

νης, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (στο χωριό 

Κερκίνη), με ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο 

✓ Ξενάγηση στον Υδροβιότοπο Κερκίνης με τοπικό φύλα-

κα- ξεναγό 

✓ Βαρκάδα με πλάβα στην Κερκίνη. 

✓ Λοιπές εκδρομές-περιηγήσεις, ως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα και στην ενότητα «Διαφορετικότητα Versus» 

✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

✓ Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, ενημερωτικό εκδρο-

μής, sudoku 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση για 

ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 

✓ ΦΠΑ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

✓ Εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία, 

εκτός αν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα. 

✓ Προσωπικά έξοδα 

✓ Γεύματα 

✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων (πέραν των αναφε-

ρομένων) 

✓ Φόρος διαμονής * 

Σημαντικές παρατηρήσεις 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυ-

δρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.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 φό-

ρος 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. 

 

 

 



 

 
 

 

     

 

  

Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονι-

κά 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 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του δια-

βατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού υπογε-

γραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτη-

σή 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 € 110.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα ά-

τομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντι-

στοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην πε-

ρίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέσε-

ων 

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 κατάθε-

ση της προκαταβολής σας, με σκοπό να 

καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συ-

νέχεια 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 πιστω-

τικό όριο συναλλαγών των πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε 

στην όποια συναλλαγή με το Versus Trav-

el. 

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 

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 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 σκο-

πό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διάθε-

ση, 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 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 α-

γάπης 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 α-

στικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική α-

σφάλεια 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 μπορεί-

τε 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 

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 συλλο-

γές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πλη-

θυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέ-

χρι 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 χρε-

ώσεις 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 κρυμ-

μένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα 

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

κά 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 πολιτι-

στικό 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 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 

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 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 



 

 
 

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 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 ε-

ταιρεία 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! 

 

 


