
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξενάγηση/Παρατήρηση με τηλεσκόπια –  

Βαρκάδα με παραδοσιακή «πλάβα» με συνοδεία από φύλακα-ξεναγό – 

Επίσκεψη σε Φάρμα βουβαλιών – Ιστορική Βυρώνεια – Οχυρό Ρούπελ –  

Σπήλαιο Αλιστράτης 
(με διαμονή στον Λιθότοπο και θέα στη Λίμνη Κερκίνη) 

22.03,  05.06                                                                              4 Ημέρες 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ! 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

 Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο μοναδικό ξενοδοχείο Erodios Hotel 3* (το ο-
ποίο ήδη είναι σε διαδικασία αναβάθμισης σε 4*), αμφιθεατρικά στα δυτικά της λίμνης 
Κερκίνης, πάνω στους λόφους του χωριού Λιθότοπος! (Τα καταλύματα στη λίμνη Κερ-
κίνη είναι απλά και αυτής της κατηγορίας. Δεν διατίθενται ξενοδοχεία 4* ή 5*). 

 Καθημερινά δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας, με ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου 
και με απεριόριστη κατανάλωση τοπικού λευκού ή ροζέ κρασιού και αναψυκτικών (χύμα 
κρασί/όχι ετικέτες). 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ: 
Η λίμνη Κερκίνη προσφέρει μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες στην Ελλάδα για παρατήρηση 
πουλιών. Ειδικότερα την εποχή που πολλά είδη πουλιών μεταναστεύουν μπορείτε να θαυ-
μάσετε μεταξύ άλλων και πολλούς ερωδιούς, αργυροπελεκάνους, κορμοράνους, χου-
λιαρομύτες, χαλκόκοτες, λαγκόνες και χήνες!  
Ξενάγηση και παρατήρηση με τηλεσκόπια αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας! Σε όλα 
αυτά θα μας «μυήσει» ο φύλακας-ξεναγός του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης! 

 Επίσκεψη σε φάρμα βουβαλιών, στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, όπου ο ι-
διοκτήτης-εκτροφέας-καθηγητής θα μας εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ «ανατροφής» και 
«εκτροφής» βουβαλιών. Επίσης, θα μας «μυήσει» στις ιδιαιτερότητες του σπάνιου αυτού 
ζωϊκού είδους, του οποίου η εκτροφή ανθεί την τελευταία 10ετία. Θα μας υποδεχθούν με 
τσίπουρο και βουβαλίσιο καβουρμά και θα γευθούμε βουβαλινό τυρί και γάλα. 

 Κάποτε ο σταθμός του τραίνου που έφτανε στην ιστορική Βυρώνεια Σερρών, στους πρό-
ποδες του Μπέλες και δίπλα στον σπάνιο βιότοπο της Κερκίνης, εγκαταλείφθηκε. Σχε-
δόν... 100 χρόνια μετά... θα δούμε πώς είναι σήμερα, τον «Μεθοριακό Σταθμό», την πα-
λαιά αίθουσα αναμονής που πια είναι ένα γραφικό μεζεδοπωλείο(!), με μοναδικά πιάτα 
από τοπικά προϊόντα, ενώ σε μικρό παντοπωλείο «μετατράπηκε» το πρώην γραφείο του 
Σταθμάρχη! (Όσοι επιθυμούν μπορούν να γευματίσουν. Κόστος δεν περιλαμβάνεται). 

 Αγοράστε τα σαπούνια Bubalus & Spirulina από βουβαλινό γάλα, σπιρουλίνα, ρόδι, μέλι, 
λούφα και υγρό μετάξι!  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Λιθότοπος Κερκίνης Σερρών 
Αναχώρηση από Αθήνα (07.30) και με αρκετές ενδιάμεσες 
στάσεις, θα κατευθυνθούμε στη λίμνη Κερκίνη Σερρών. Εν-
διάμεση στάση για ελεύθερο γεύμα στα παράλια του νο-
μού Πιερίας. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στο 
χωριό Λιθότοπος στη λίμνη Κερκίνη. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.  
 
2η ημέρα: Κορυφούδι – Κερκίνη – Παρατήρηση πουλιών με 
τηλεσκόπια – Βαρκάδα με «πλάβα» για να δούμε φλαμίν-
γκος & αβοκέτες – Φάρμα βουβαλιών – Βυρώνεια (Μεθο-
ριακός Σταθμός) 
Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς (07.00-07.30) 
για να γνωρίσουμε την ομορφιά της λίμνης, κινούμενοι πα-
ραλίμνια και κατευθυνόμενοι ανατολικά προς το Κορυ-
φούδι και το χωριό της Κερκίνης. Η Κερκίνη είναι ένα πανέ-
μορφο ψαροχώρι χτισμένο στο βορειοανατολικό άκρο της 
ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί έδρα του Κέντρου Πληροφόρη-
σης Υγροτόπου Κερκίνης, όπου αφού παρακολουθή-
σουμε παρουσίαση για τη λίμνη και περιηγηθούμε στην έκ-
θεση, θα ζήσουμε την εμπειρία παρατήρησης πουλιών στη 
Λιβαδιά Σερρών (περίπου 2 ώρες). Με τηλεσκόπια θα πα-
ρατηρήσουμε τα πουλιά «κατά μόνας», κυρίως ερωδιούς 
να «τσιμπάνε»  ψάρια από την ακτή, στο φυσικό τους χώρο, 
μέσα στους καλαμιώνες και στα νούφαρα!  
Με το πέρας της «παρατήρησης», επιστροφή στο χωριό 
Κερκίνη, όπου από το λιμανάκι της αναχωρούν οι παραδο-
σιακές βάρκες (πλάβες = μονόξυλο με επίπεδο πάτο, ιδα-
νικό για λίμνες και ήσυχες επιφάνειες όπως ποτάμια) για 
βόλτα στη λίμνη (σε κάθε πλάβα 10-12άτομα). Η βαρκάδα 
μας θα διαρκέσει περίπου μιάμιση ώρα, όπου θα δούμε α-
ποκλειστικά τα κοπάδια των πελεκάνων, τα πολυάριθμα κο-
πάδια κορμοράνων στα λασποτόπια της Κερκίνης! Και φυ-
σικά θα δούμε τα αυθεντικά ελληνικά Ροζ φλαμίνγκος!! 
Θα δούμε ακόμα μεγάλο αριθμό από παρυδάτια πουλιά, 
όπως οι αβοκέτες και οι καλαμιοκανάδες! Σε όλα αυτά θα 
μας «μυήσει» ο φύλακας-ξεναγός του Φορέα Διαχείρισης 
της λίμνης Κερκίνης! Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 
είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλ-
λoυv από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στo Κόκκιvo Βιβλίο 
για τα πουλιά της Ελλάδας (με τα επαπειλούμενα είδη). 
Συvoλικά 10 είδη πoυλιώv φωλιάζoυv σε μικτές απoικίες στo 
παραπoτάμιo δάσoς, σε σημαvτικoύς αριθμoύς για τηv Ελ-
λάδα και τηv Ευρώπη. 
Επίσης, στηv περιoχή της λίμvης διαβιοί o μεγαλύτερoς α-
ριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα, ζώα πρoσαρμoσμέvα vα 
ζoυv σε υγρότoπoυς. 
Η τεχνητή λίμνη της Κερκίνης είναι ένας από τους 10 ελληνι-
κούς υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, γνωστοί και ως υ-
γρότοποι της Συνθήκης Ραμσάρ, σχηματίζεται από τα νερά 
του ποταμού Στρυμόνα. Δημιουργήθηκε το 1932 με την κα-
τασκευή ενός φράγματος κοντά στο χωριό Λιθότοπος και 
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την κατασκευή αναχωμάτων στα ανατολικά και δυτικά. Σκο-
πός της δημιουργίας της λίμνης ήταν η ανάσχεση και συ-
γκράτηση των πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα, η συ-
γκράτηση των φερτών υλών καθώς και η άρδευση της πε-
διάδας των Σερρών. Στην περιοχή υπάρχουν εκτροφεία βου-
βαλιών, παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης βουβαλί-
σιου κρέατος. Θα έχουμε επίσκεψη σε φάρμα βουβαλιών, 
στην περιοχή της λίμνης, όπου ο ιδιοκτήτης-εκτροφέας-κα-
θηγητής θα μας εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ «ανατροφής» 
και «εκτροφής» βουβαλιών. Επίσης, θα μας «μυήσει» στις ι-
διαιτερότητες του σπάνιου αυτού ζωϊκού αυτού είδους, του 
οποίου η εκτροφή ανθεί την τελευταία 10ετία. Μπορούμε να 
πλησιάσουμε τα μωρά βουβάλια μόνο! Θα μας υποδε-
χθούν με τσίπουρο, βουβαλίσιο καβουρμά και θα γευθούμε 
βουβαλινό τυρί. 
Και εκεί που συνεχίζεις το ταξίδι σου βόρεια, αφήνοντας 
πίσω σου το έναν μετά τον άλλο τους εγκαταλελειμμένους 
Σιδηροδρομικούς Σταθμούς –κάποιοι πραγματικά στολίδια- 
μια απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη σε περιμένει μόλις το 
τραίνο φτάσει στην Βυρώνεια Σερρών, στους πρόποδες του 
Μπέλες και δίπλα στον σπάνιο βιότοπο της Κερκίνης! Πρό-
κειται για ένα χωριό με μεγάλη ιστορία, αφού το καλοκαίρι 
του 1913 και κατά την τελική φάση του Β’ Βαλκανικού Πολέ-
μου, εγκαταστάθηκε στον μικρό σιδηροδρομικό σταθμό το 
Ελληνικό Στρατηγείο όπου έγινε η συνάντηση του τότε βασι-
λιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, 
μετά το αίτημα των Βουλγάρων για συνθηκολόγηση.  
Η χάλκινη επιγραφή στο αιωνόβιο πλατάνι θυμίζει ακριβώς 
αυτή τη συνάντηση τους! Εκατό χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο 
του 2013, με ιδιωτική πρωτοβουλία το εγκαταλελειμμένο συ-
γκρότημα του σταθμού της Βυρώνειας, μετατράπηκε 
στον… «Μεθοριακό Σταθμό», αποδεικνύοντας τι μπορεί να 
πετύχουν άνθρωποι με ιδέες και μεράκι. Στον «Μεθοριακό 
Σταθμό», η παλαιά Αίθουσα Αναμονής είναι πλέον ένα γρα-
φικό μεζεδοπωλείο, με μοναδικά πιάτα από τοπικά προϊό-
ντα, ενώ το πρώην Γραφείο του Σταθμάρχη μετατράπηκε σε 
μικρό παντοπωλείο! Γεύμα ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Οχυρό Ρούπελ – Σέρρες – Σπήλαιο Αλιστράτης 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα φτάνοντας στον Προμαχώνα 
και στο ιστορικό οχυρό Ρούπελ, όπου γράφτηκαν ηρωικές 
σελίδες αντίστασης κατά της ναζιστικής εισβολής. Μεταβαί-
νουμε στη συνέχεια στις Σέρρες. Ανοίγοντας τις βαριές σιδε-
ρένιες πόρτες στο Μπεζεστένι, το μοναδικό, σε ιστορική και 
πολιτισμική αξία, αρχιτεκτονικό «κόσμημα» του 15ου αιώνα, 
ο θαυμασμός και το δέος είναι τα πρώτα συναισθήματα 
που κυριεύουν το επισκέπτη του μεγαλύτερου εμπορικού και 
διαμετακομιστικού κέντρου των Σερρών που γνώρισε τον ι-
διαίτερο σεβασμό μεγαλεμπόρων και ιστορικών της εποχής. 
Το Μπεζεστένι ή υφασματαγορά της πόλης των Σερρών ή-
ταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός των οθωμανικών πό-
λεων. Η λέξη προέρχεται από την αραβική λέξη «μπεζ» η ο-
ποία σημαίνει ρούχο- ύφασμα, ενώ χρησιμοποιούνταν και 
για τα κεντήματα αλλά και πολλά ακριβά αντικείμενα.  
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Ελεύθερο γεύμα στην πόλη! Απολαύστε σουβλάκια στη λα-
δόκολλα και ακανέδες με κατσικίσιο βούτυρο! 
 
«Για να γίνουν δύο χιλιοστά ενός σταλακτίτη χρειάζονται 
100 χρόνια… Ο Αυστριακός δόκτωρ Ζέεμαν, που ερεύνησε 
το σπήλαιο Αλιστράτης, δηλώνει ότι ο τελευταίος βράχος 
που έπεσε μέσα σε αυτό ήταν πριν από 700.000 χρόνια…» 
 
Μεταβαίνουμε στο Μοναδικό Σπήλαιο Αλιστράτης, ένα «τα-
ξίδι» στα έγκατα του ποταμού Αγγίτη. Ο Αγγίτης είναι ο με-
γαλύτερος παραπόταμος του Στρυμόνα και έχει μήκος πε-
ρίπου 40 χλμ. με τα νερά του να διασχίζουν τους νομούς 
Δράμας και Σερρών. Μια βίαιη γεωλογική ανακατάταξη 
που συντελέστηκε πριν από 1.000.000 χρόνια στην περιοχή, 
χώρισε τη γη στα δύο, με αποτέλεσμα να περάσουν οι υδά-
τινοι όγκοι της «Πρασιάδος» λίμνης, η οποία, όπως λένε οι 
ιστορικοί, κάλυπτε την εύφορη πεδιάδα της Δράμας. Κά-
πως έτσι, δημιουργήθηκε ένα από τα ομορφότερα φαράγ-
για της Ελλάδας, εκείνο του ποταμού Αγγίτη. Στο διάβα του 
διασχίζει και συναντά δύο μοναδικά σπήλαια, το Σπήλαιο 
Μααρά ή Σπήλαιο των Πηγών του Αγγίτη και το Σπήλαιο Α-
λιστράτης! Το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι ένα από τα ο-
μορφότερα σπήλαια στην Ευρώπη. Το μήκος των διαδρό-
μων του φτάνει τα 3 χλμ., ενώ ο επισκέπτης διανύει περίπου 
το 1 χλμ. Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 1 ώρα όπου ο επισκέ-
πτης μπορεί να συναντήσει τεράστιους σταλακτίτες που 
φτάνουν τα 18 μέτρα και έχουν ποικίλους σχηματισμούς! Ε-
ντυπωσιακές οι «Φλόγες», δηλαδή εντυπωσιακοί κόκκινοι 
σταλακτίτες, που στολίζουν μια στοά ύψους 35 μέτρων!   
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Κερκίνη-Αρχαιολογικός χώρος Δίου – Επι-
στροφή στην Αθήνα 
Check out από το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για 
να απολαύσουμε τη θέα στη λίμνη και αργότερα παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.  
Ενδιάμεση στάση στον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιε-
ρίας, την ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων. Σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο εκτίθεται ένα μοναδικό εύρημα, η ύδραυ-
λις του Δίου, όργανο που εφεύρε ο μηχανικός Κτησίβιος 
τον 3ο αι. π.Χ. και αποτελεί το πρώτο πληκτροφόρο μου-
σικό όργανο της ιστορίας. Ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος 
του Δίου είναι εκπληκτικός όσο και ευρύτατος, με πολλές 
προτομές, αγάλματα, αρχαίο θέατρο, λουτρά κ.α. Επι-
στροφή και άφιξη στην Αθήνα. 
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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, βου-
βάλι στη γάστρα με χυλοπίτες, καβουρμάς με αυγά, κεμπάπ βουβαλίσιο γιαουρτλού, λουκάνικα Τζου-

μαγιάς, 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, πρό-

βειο με αρκετό λίπος αλλά με μια συμπυκνωμένη γεύση, ανάμικτο με κρέας χοιρινό και βοδινό και πικά-
ντικο με διάφορα μπαχαρικά και πράσο. Ο καβουρμάς αποτελείται από βρασμένα κομμάτια κρέατος 
ανακατεμένα μαζί με το ζωμό τους. Μοιάζει λίγο με πηχτή, αλλά η υφή του είναι πιο συμπαγής. Φτιά-

χνετε σε κυλινδρικά μπαστούνια. Τρώγεται ω-
μός κομμένος σε μικρούς κύβους και συνο-
δεύεται μοναδικά με ένα ξινόμαυρο κόκκινο 
κρασί. 

Γλυκά: κουταλιού, λικέρ, αρωματικά βότανα, 
μαρμελάδες! 

 

Χειροποίητα ζυμαρικά από δίκοκκο σιτάρι καθώς και τσίπουρο και ούζο.  
 

 

 

   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                                                 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

22.03, 30.04, 05.06 €249 €349 €249 

Περιλαμβάνονται  
 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Διαμονή στο ξενοδοχείο Erodios 3*, αμφιθεατρικά στα δυτικά 

της λίμνης Κερκίνης, πάνω στους λόφους του χωριού Λιθό-
τοπος  

 Πρωινό μπουφέ  
 Ημιδιατροφή καθημερινά (δείπνο σε μενού, καθημερινά στο 

ξενοδοχείο με απεριόριστη κατανάλωση τοπικού λευκού ή 
ροζέ κρασιού και τοπικών αναψυκτικών (χύμα κρασί/όχι ετι-
κέτες). 

 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 φύλακα- ξε-
ναγό 

 Βαρκάδα με πλάβα και παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια 
 Επίσκεψη σε φάρμα βουβαλιών, στη γύρω περιοχή της λί-

μνης Κερκίνης και ο ιδιοκτήτης-εκτροφέας-καθηγητής, θα 
μας εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ «ανατροφής» και «εκτρο-
φής» βουβαλιών. Επίσης, θα μας «μυήσει» στις ιδιαιτερότη-
τες του σπάνιου αυτού ζωικού είδους, του οποίου η ε-
κτροφή, ανθεί την τελευταία 10ετία. Μπορούμε να πλησιά-
σουμε τα μωρά βουβάλια μόνο! Θα μας υποδεχθούν με τσί-
πουρο, βουβαλίσιο καβουρμά και θα γευθούμε βουβαλινό 
τυρί και γάλα. 

 Λοιπές εκδρομές-περιηγήσεις, ως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα και στην ενότητα «Διαφορετικότητα Versus” 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, ενημερωτικό εκδρομής, 

sudoku 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξι-

διώτες μέχρι 75 ετών. 
 ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνονται 

 Εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία 
 Προσωπικά έξοδα 
 Γεύματα 
 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων (πέραν των αναφε-

ρομένων) 
 Φόρος διαμονής (1,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση 

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 γί-
νεται μόνο με κατάθεση της προ-
καταβολής. 

 

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 α-
πευθείας 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. 
 

 

 



 

 
 

Το ξενοδοχείο Ερωδιός βρίσκεται στο χωριό Λιθότοπος. Ο Λιθότοπος είναι ένα 
ημιορεινό χωριό, με υψόμετρο 45 μέτρα ακριβώς δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα 
αφού εκεί βρίσκεται και το μεγάλο φράγμα του ποταμού και η νότια άκρη της λί-
μνης Κερκίνης. 

Ο Λιθότοπος έχει αναδειχτει σε προορισμό εναλλακτικού τουρισμού, τους χειμερι-
νούς και τους καλοκαιρινούς μήνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, λόγο των σημαντι-
κών υποδομών που διαθέτει. 
Δίπλα ακριβώς στη λίμνη Κερκίνη και κοντά στο φράγμα, το ξενοδοχείο Ερωδιός 
προσφέρει μοναδική θέα. Γι’ αυτό άλλωστε και όλα τα δωμάτιά του είναι χτισμένα 
σε πλαγιά και έχουν όλα μεγάλα παράθυρα, ώστε οι επισκέπτες, μόλις ξυπνούν, 
να αντικρίζουν τη θέα της λίμνης και τον κάμπο των Σερρών που απλώνεται από 

το όρος Μπέλες ως το Παγγαίο, προσφέροντας μια άνετη διαμονή. Αφεθείτε στις ανέσεις της ξενοδοχειακής μονά-
δας "Ερωδιός" για να απολαύσετε μια ανεπανάληπτη και μοναδική εμπειρία! 
Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την παρατήρηση του οικοσυστήματος στον υγροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης. 
Υπάρχουν υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων (ιππασία, κανό, πεζοπορία). Οι περιηγήσεις στην γύρο περιοχή, 
οι επισκέψεις στα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τους αρχαιολογικούς χώρους 
προσφέρουν στον επισκέπτη την δυνατότητα να ανακαλύψη την περιοχή και την τοπική κουλτούρα όπως και την 
ιδιαίτερη κουζίνα με τα ξακουστά βουβαλίσια προϊόντα και τα λουκάνικα Ηράκλειας (Τζουμαγιάς). 

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ. 
Με τα πιο απλά υλικά της Ελλάδας και της Μεσογείου, με την προσθήκη ιδιαίτερων γεύσεων χαρίζουν ένα απροσ-
δόκητα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Απολαύστε σπεσιαλιτέ με τις πιο φρέσκες τοπικές γεύσεις. Ο επισκέπτης έχει την 
ευκαιρία να δοκιμάσει τα βουβαλίσια προϊόντα, όπως και τα ξακουστά λουκάνικα Ηράκλειας (Τζουμαγιάς), το βρα-
βευμένο καζάν ντιπί με βουβαλίσιο γάλα και διάφορες άλλες τοπικές γεύσεις! Στο εστιατόριο Ερωδιός, οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν μοναδικές στιγμές σε ένα καλαίσθητο και κομψό περιβάλλον, έχοντας πανοραμική θέα 
την λίμνη Κερκίνη. 
 
Λίμνη Κερκίνη, Σέρρες 
Λιθότοπος, 62400 τηλ.:  2325028070 

 

 



 

 
 

  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 € 110.  
 
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 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, 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! 

 

 


	2η ημέρα: Κορυφούδι – Κερκίνη – Παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια – Βαρκάδα με «πλάβα» για να δούμε φλαμίνγκος & αβοκέτες – Φάρμα βουβαλιών – Βυρώνεια (Μεθοριακός Σταθμός)
	Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς (07.00-07.30) για να γνωρίσουμε την ομορφιά της λίμνης, κινούμενοι παραλίμνια και κατευθυνόμενοι ανατολικά προς το Κορυφούδι και το χωριό της Κερκίνης. Η Κερκίνη είναι ένα πανέμορφο ψαροχώρι χτισμένο στο βορε...
	Με το πέρας της «παρατήρησης», επιστροφή στο χωριό Κερκίνη, όπου από το λιμανάκι της αναχωρούν οι παραδοσιακές βάρκες (πλάβες = μονόξυλο με επίπεδο πάτο, ιδανικό για λίμνες και ήσυχες επιφάνειες όπως ποτάμια) για βόλτα στη λίμνη (σε κάθε πλάβα 10-12άτ...
	Θα δούμε ακόμα μεγάλο αριθμό από παρυδάτια πουλιά, όπως οι αβοκέτες και οι καλαμιοκανάδες! Σε όλα αυτά θα μας «μυήσει» ο φύλακας-ξεναγός του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης! Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά...
	Επίσης, στηv περιoχή της λίμvης διαβιοί o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα, ζώα πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς.
	Η τεχνητή λίμνη της Κερκίνης είναι ένας από τους 10 ελληνικούς υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας, γνωστοί και ως υγρότοποι της Συνθήκης Ραμσάρ, σχηματίζεται από τα νερά του ποταμού Στρυμόνα. Δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή ενός φράγματος κοντά στο χ...
	Και εκεί που συνεχίζεις το ταξίδι σου βόρεια, αφήνοντας πίσω σου το έναν μετά τον άλλο τους εγκαταλελειμμένους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς –κάποιοι πραγματικά στολίδια- μια απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη σε περιμένει μόλις το τραίνο φτάσει στην Βυρώνεια...
	Η χάλκινη επιγραφή στο αιωνόβιο πλατάνι θυμίζει ακριβώς αυτή τη συνάντηση τους! Εκατό χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2013, με ιδιωτική πρωτοβουλία το εγκαταλελειμμένο συγκρότημα του σταθμού της Βυρώνειας, μετατράπηκε στον… «Μεθοριακό Σταθμό», αποδεικν...
	3η ημέρα: Οχυρό Ρούπελ – Σέρρες – Σπήλαιο Αλιστράτης
	Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα φτάνοντας στον Προμαχώνα και στο ιστορικό οχυρό Ρούπελ, όπου γράφτηκαν ηρωικές σελίδες αντίστασης κατά της ναζιστικής εισβολής. Μεταβαίνουμε στη συνέχεια στις Σέρρες. Ανοίγο...
	Το Μπεζεστένι ή υφασματαγορά της πόλης των Σερρών ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός των οθωμανικών πόλεων. Η λέξη προέρχεται από την αραβική λέξη «μπεζ» η οποία σημαίνει ρούχο- ύφασμα, ενώ χρησιμοποιούνταν και για τα κεντήματα αλλά και πολλά ακριβά αντ...
	Ελεύθερο γεύμα στην πόλη! Απολαύστε σουβλάκια στη λαδόκολλα και ακανέδες με κατσικίσιο βούτυρο!
	«Για να γίνουν δύο χιλιοστά ενός σταλακτίτη χρειάζονται 100 χρόνια… Ο Αυστριακός δόκτωρ Ζέεμαν, που ερεύνησε το σπήλαιο Αλιστράτης, δηλώνει ότι ο τελευταίος βράχος που έπεσε μέσα σε αυτό ήταν πριν από 700.000 χρόνια…»
	Μεταβαίνουμε στο Μοναδικό Σπήλαιο Αλιστράτης, ένα «ταξίδι» στα έγκατα του ποταμού Αγγίτη. Ο Αγγίτης είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Στρυμόνα και έχει μήκος περίπου 40 χλμ. με τα νερά του να διασχίζουν τους νομούς Δράμας και Σερρών. Μια βίαιη γεωλο...
	Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
	4η ημέρα: Κερκίνη-Αρχαιολογικός χώρος Δίου – Επιστροφή στην Αθήνα
	Check out από το ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε τη θέα στη λίμνη και αργότερα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.
	Ενδιάμεση στάση στον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας, την ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτίθεται ένα μοναδικό εύρημα, η ύδραυλις του Δίου, όργανο που εφεύρε ο μηχανικός Κτησίβιος τον 3ο αι. π.Χ. και αποτελεί το πρώτο...
	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 βουβαλίσ...
	«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 ...
	Γλυκά: κουταλιού, λικέρ, αρωματικά βότανα, μαρμελάδες!
	Χειροποίητα ζυμαρικά από δίκοκκο σιτάρι καθώς και τσίπουρο και ούζο.
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