
 

  

25.10                                         4 Ημέρες
               

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μανιταριών – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – 
Μέτσοβο – Λίμνη Πηγών Αώου – Πύλη – Πόρτα Παναγιά – Ελάτη – Περτούλι – 

Νεραϊδοχώρι 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιώνες τώρα το γιγαντιαίο πέτρινο σύμπλεγμα 800 και πλέον σκοτεινόχρωμων βράχων 
αποτελεί όχι μόνο τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς αλλά και ένα από τα 
σπουδαιότερα μνημεία της Ορθοδοξίας. Εδώ η απεραντοσύνη της φύσης και η 
πνευματικότητα συνδιαλέγονται με τρόπο μοναδικό, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο τους 
στους χιλιάδες επισκέπτες που συρρέουν από κάθε γωνιά της γης. 

Από τις τριάντα μονές που μαρτυρούνται μέσα από τα ιστορικά στοιχεία λειτουργούν 
μόνον έξι σήμερα. Πολλά μικρότερα μοναστήρια, τα περισσότερα από τα οποία 
ιδρύθηκαν τον 14ο αιώνα, είναι εγκαταλελειμμένα, ωστόσο ο απόηχος της βαθιάς 
θρησκευτικότητας που αποπνέουν παραμένει ολοζώντανος, θυμίζοντας το μεγαλείο 
παλαιότερων εποχών. 

 



 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η Ημέρα: Αθήνα – Λίμνη Πλαστήρα – 
Καλαμπάκα 
Αναχώρηση 07.30 από Αθήνα για την υπέροχη 
λίμνη Πλαστήρα. Μια τεχνητή λίμνη σε πλήρη 
αρμονία με το φυσικό τοπίο, πλούσια σε 
αξιοθέατα. Θα περάσουμε τα χωριά Νεράιδα και 
Νιοχώρι για να φτάσουμε στο φράγμα και στην 
πλαζ του Λαμπερού. Απολαύστε ψητά και 
μαγειρεμένα κρέατα, πέστροφα στη σχάρα, 
μαγειρευτά και ντόπιο κρασί. Θα συνεχίσουμε για 
την Καλαμπάκα με τα επιβλητικά Μετέωρα. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2η Ημέρα: Μετέωρα – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Μετεώρων & Μανιταριών – Τρίκαλα – Καλαμπάκα   
Πρόγευμα και επίσκεψη στους γιγάντιους, 
μοναστηριακούς βράχους των Μετεώρων πάνω 
από την πόλη της Καλαμπάκας που δημιουργούν 
ένα θέαμα μοναδικό ίσως στον κόσμο. Ανάβαση 
στο Μεγάλο Μετέωρο και στη Μονή του Αγίου 
Στεφάνου. Θα συνεχίσουμε για το Μουσείο της 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών που 
είναι ένα μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα, σε ένα 
επιβλητικό κτίριο 1.100 τ.μ. Κατόπιν συνεχίζουμε για 
τα Τρίκαλα, πατρίδα του εμβληματικού γιατρού της 
αρχαιότητας, Ασκληπιού, περιμένει τον επισκέπτη 
να ανακαλύψει το μεγάλο αριθμό των πολιτιστικών 
της θησαυρών.  Η πόλη χρωστά σε μεγάλο βαθμό 
την ομορφιά της στο γραφικό ποταμό Ληθαίο 
αλλά και στα ιστορικά της μνημεία, την εξαιρετική 
ρυμοτομία, τις ευρύχωρες πλατείες, τα πάρκα και 
τους πεζόδρομούς της. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
3η Ημέρα: Καλαμπάκα – Μέτσοβο – Λίμνη Πηγών 
Αώου – Βωβούσα – Καλαμπάκα   
Αμέσως μετά το πρωινό μας αναχωρούμε ίσως 
για τον πιο γραφικό οικισμό της Ελλάδας, το 
Μέτσοβο. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.200 μ., πάνω 
στις πλαγιές της Πίνδου. Ένα μέρος για όλες τις 
εποχές του χρόνου. Ξεκινώντας από την επαφή με 
τον πολιτισμό του, στο ανοικοδομημένο αρχοντικό 
της οικογένειας Τοσίτσα μπορούμε να 
επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου. 
Στην Πινακοθήκη Αβέρωφ (εκ του Ευάγγελου 
Αβέρωφ που καταγόταν από το Μέτσοβο) θα 
δούμε μια μεγάλη και εντυπωσιακή συλλογή από 
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πίνακες Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ού 
αιώνα, όπως επίσης και μια αξιόλογη συλλογή 
γλυπτών και χαρακτικών. Θα δοκιμάσουμε τα 
φημισμένα τυριά και τα κρασιά της περιοχής και 
θα κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά με τα 
παραδοσιακά προϊόντα. Σημαντικός βιότοπος της 
περιοχής είναι η Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου, σε 
ένα τοπίο που θα σας μαγέψει, σε υψόμετρο 1.300 
μ. H Boβούσα, το βορειότερο και πιο απόμακρο 
από τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, μας 
καλωσορίζει μ’ ένα μεγάλο πέτρινο τοξωτό γεφύρι 
που στέκεται πάνω από τον ορμητικό Αώο από το 
1748, συνδέοντας τις δύο συνοικίες εκατέρωθεν 
του ποταμού. Στέκει εκεί αιώνες τώρα, μακριά από 
τη βουή των διάσημων θερέτρων της Ηπείρου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.  
 
4η Ημέρα: Καλαμπάκα – Πύλη – Πόρτα Παναγιά – 
Ελάτη – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Αθήνα  
Πρόγευμα με πλούσιο μπουφέ. Ξεκινάμε για την 
Πύλη Τρικάλων. Είναι η είσοδος του φαραγγιού 
που οδηγεί στα ορεινά χωριά της Πίνδου. Μέσα 
στο χωριό κυλάει ο ποταμός Πορταϊκός, ο οποίος 
στη συνέχεια χύνεται στον Πηνειό. Στην όχθη του 
ποταμού θα συναντήσουμε τη βυζαντινή εκκλησία 
Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζοντας δίπλα στο ποτάμι θα 
φτάσουμε στην Ελάτη, από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του 
Ν. Τρικάλων. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο από 880 
έως 950 μ. και φυσικά βρίσκεται μέσα στα... έλατα. 
Ακριβώς πάνω από το χωριό δεσπόζει το βουνό 
Κόζιακας, το οποίο έχει 1.900 μ. υψόμετρο. Το 
Περτούλι είναι ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο 
και αυτό μέσα στα έλατα. Σειρά έχει το 
Νεραϊδοχώρι. Όμορφο γραφικό χωριό που στην 
πέτρινη πλατεία του οπλαρχηγού Χατζηπέτρου, 
δεσπόζει η αναπαλαιωμένη εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου του Βετερνίκ. Εκεί, μπορεί κανείς να 
γνωρίσει ότι έχει απομείνει από τις τοιχογραφίες, 
μετά την καταστροφή που υπέστη ο ναός από 
τους Τουρκαλβανούς το 1823. Σιγά σιγά και 
γεμάτοι από υπέροχες εικόνες θα πάρουμε τον 
δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά ΑΤΟΜΟ για 4 ΗΜΕΡΕΣ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ  3o ΑΤΟΜΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

25.10   € 229 € 165  € 140 € 293  

Περιλαμβάνονται 
 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Antoniadis Hotel 4* στην Καλαμπάκα.                       

 Πλούσιο πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή). 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας.    

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 
 

 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 
 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
 Προσωπικά έξοδα.  
 Φόρος διαμονής. 

 

 

 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 
στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-
mailκ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 
άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει 
να μας γνωρίσετε και τα δικά τους 
πλήρη στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 
κατοχύρωση των προσφορών γίνεται 
μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
 
Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος 
διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 
Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων δεν 
περιλαμβάνεται, και θα πρέπει να καταβάλλεται 
από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
 
Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 
2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
 

 

 



 

 
 

 

  
Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 
προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 
προγράμματά του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 
στα 70€.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών 
καταθέσεων 

ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 
κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 
και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 
σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 
παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 
πιστωτικό όριο συναλλαγών των 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 
πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 
το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 
ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 
αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 
επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Λ. Συγγρού 61, 5ος και 
6ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 
σκοπό.  
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 
διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 
δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 
γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 
κλείνουν στον 6ο όροφο 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 
Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 
χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 
με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 
της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  
Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 
άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 
δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 
αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 



 

 
 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 
που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  

• Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 
ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club, στη Λεωφόρο Συγγρού, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό 
τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live 
μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις 
αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 
μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 
αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 
ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 
Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 



 

 
 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 
μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 
πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 
συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 
πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 
μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 
που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 
αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 
ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 
και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 
πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 
πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 
κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 
στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 
φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 
Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 
πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 
ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 
νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 
ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 
έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 
ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 



 

 
 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 
Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 
πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 
Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 
Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 
εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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