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Κόνιτσα – Γράμμος – Σμόλικας 

Χωριά αυθεντικά, σε ένα απαράμιλλο σκηνικό πέτρινης αισθητικής και παρθένου, 

καταπράσινου δάσους. Πέτρινα καλντερίμια, λαξευμένες στον βράχο κρήνες και 

επιβλητικά αρχοντικά. Βόρεια της Κόνιτσας, διάσπαρτα χωριουδάκια φωλιασμένα μέσα 

σε δάση οξιάς, σημύδας, πεύκου και έλατου, που αγναντεύουν από ψηλά τα διάφανα νερά 

του Σαραντάπορου και φτάνουν ως τις παρυφές του Γράμμου, μας υποδέχονται για ένα 

ταξίδι στη φύση, την τέχνη και την ιστορία. Συγκλονιστικές εικόνες βγαλμένες από 

πίνακα ζωγραφικής, αναπάντεχα ξωκλήσια, απόκοσμα μοναστήρια και ατελείωτα 

πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Aπό εδώ ξεκίνησαν οι μαστόροι που έχτισαν όλο τον κόσμο!  

Από την Αμερική μέχρι την Περσία και την Αιθιοπία θα πρέπει να ταξιδέψει κανείς για να 

θαυμάσει τη δεξιοτεχνία των μαστόρων του Γράμμου. Γνωστοί και ως «κουδαραίοι», οι 

ντόπιοι μάστορες έχτισαν πλήθος από έργα (γεφύρια, σχολεία, εκκλησίες, τζαμιά, χαμάμ, 

αρχοντικά, φάρους, μύλους, λιοτρίβια, δημόσια κτήρια, κατοικίες) σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Αμερική και σε άλλες μακρινές χώρες. Εργάζονταν σε ομάδες, 

τις επονομαζόμενες «παρέες» ή «μπουλούκια», ως επί το πλείστον μακριά από τον τόπο 

τους, απουσιάζοντας για πολλούς μήνες κάθε χρόνο από τα χωριά τους. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τους ήταν η συντεχνιακή τους διάλεκτος, τα λεγόμενα «κουδαρίτικα», 

την οποία μόνο αυτοί γνώριζαν και με την οποία συνεννοούνταν ελεύθερα χωρίς να τους 

καταλαβαίνουν οι εκάστοτε εργοδότες. Τα έργα τους, φανερώνουν ξεκάθαρα τις 

αρχιτεκτονικές τους αρετές και τη μεγάλη καλλιτεχνική τους αξία. Με ζωντανή ιστορία 

πάνω από 100 χρόνια, οι κάτοικοι άντεξαν το  βάρος δύο πολέμων, ενώ βρέθηκαν στο 

επίκεντρο του εμφυλίου μεταξύ 1946 και 1949.  

Σήμερα, ο μόνιμος πληθυσμός τον χειμώνα δεν ξεπερνάει τους 500 κατοίκους συνολικά 

και στους 27 οικισμούς που αποτελούν τα Μαστοροχώρια. Η Πυρσόγιαννη, διοικητικό 

κέντρο, η γειτονική Βούρμπιανη αλλά και το Πληκάτι, το τελευταίο Μαστοροχώρι  πριν 

τα αλβανικά σύνορα, ανέδειξαν χτιστάδες-«πελεκάνους» όπως τους αποκαλούν οι 

ντόπιοι. Οι Χιονάδες ανέδειξαν σχολή Αγιογράφων, ενώ το Ασημοχώρι και ο 

Γορποπόταμος ξυλογλύπτες. Σειρά έχουν τα κοντινά χωριά Μόλιστα και Γαναδιό, στις 

δυτικές απολήξεις του Σμόλικα, με το δεύτερο να κερδίζει τα περισσότερα φλας χάρη στα 

εντυπωσιακά και καλοφτιαγμένα αρχοντόσπιτά του. Πάμπολλα χωριά στέκονται 

περήφανα στο πιο ορεινό τμήμα των Ιωαννίνων και μας περιμένουν να ανακαλύψουμε 

τις ομορφιές τους. Ποιο να πρωτοαναφέρουμε; Ένα εναλλακτικό ταξίδι όπως μόνο το 

Versus Travel ξέρει να προσφέρει, αποκλειστικά για φυσιολάτρεις, με φόντο τη 

δωρικότητα του ηπειρώτικου τοπίου.  

 



 

 
 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

Ένα χορταστικό πενθήμερο ταξίδι με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. Όλη μας η εμπειρία αποκρυσταλλώνεται 

σε αυτό το οδοιπορικό, καθώς εξερευνούμε τα άγνωστα Mαστοροχώρια, μέσα από low profile σχεδόν 

απάτητα χωριά. Παραδινόμαστε στη γοητεία απόκοσμων εκκλησιών, καθώς ανακαλύπτουμε σχεδόν 

ακατοίκητους γραφικούς οικισμούς που, εκτός από τα ιδιαίτερα συναισθήματα που γεννά η ερήμωσή τους, 

βρίσκονται και σε περιοχές αναλλοίωτες στο χρόνο. Νιώθουμε το μεγαλείο της αγιότητας του γέροντα 

Παΐσιου, καθώς ανακαλύπτουμε το σπίτι όπου μεγάλωσε μαζί με τα οκτώ αδέρφια του. Επιχειρούμε σπάνια 

επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγιάς της Μολυβδοσκέπαστης, που αποτελεί εθνικό και θρησκευτικό 

σύμβολο του ελληνισμού. Στεκόμαστε με δέος μπροστά σε θαύματα της φύσης, ενώ ταξιδεύουμε κατά μήκος 

του ποταμού Σαραντάπορου για να ψηλαφήσουμε τα αλπικά λιβάδια του Γράμμου, εκεί όπου φυτρώνει το 

θαυματουργό «λουλούδι του Δαρβίνου» και πλήθος άλλων βοτάνων και αρωματικών φυτών! Εκεί, μέσα από 

μια εύκολη διαδρομή, συναντάμε την Γκίστοβα (ή Αλπική Λίμνη) στα 2.350μ, την ψηλότερη από κάθε άλλη 

ορεινή λίμνη στην Ελλάδα! Αφουγκραζόμαστε την μακραίωνη ιστορία του τόπου, ακούμε διηγήσεις για τα 

χρόνια του Εμφυλίου και παίρνουμε μαθήματα ζωής από τη μαστορική τέχνη. Τα Μαστοροχώρια έχουν όλα 

όσα αγαπάμε στην Ήπειρο, και κάτι παραπάνω: άπλετο χρόνο που κυλά αργά. Και μας τον χαρίζουν 

απλόχερα, για να τα ανακαλύψουμε...  

 

Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

 Εξερευνούμε τα άγνωστα Μαστοροχώρια: Θεοτόκος, Κεφαλοχώρι, Δροσοπηγή, Βούρμπιανη, 

Ασημοχώρι, Γοργοπόταμος, Χιονάδες, Πυρσόγιαννη,  και τον Αμάραντο με τα ατμόλουτρα. 

 Ο Αμάραντος είναι ορεινό χωριό στη περιοχή της Κόνιτσας σε υψόμετρο 850 μέτρα και 

συμπεριλαμβάνεται πολιτιστικά στα Μαστοροχώρια της Ηπείρου. 

 Ανακαλύπτουμε τους γραφικούς απόκοσμους οικισμούς Πληκάτι, Μόλιστα και Γαναδιό, με φόντο το 

αυθεντικό ηπειρώτικο τοπίο. 

 Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παΐσιου στην Άνω Κόνιτσα, όπου μεγάλωσε με τα οκτώ 

αδέρφια του! 

 Σπάνια προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιάς Μολυβδοσκέπαστης, απ' όπου θα 

απολαύσουμε συγκλονιστική θέα τόσο στην περιοχή της ελληνοαλβανικής μεθορίου όσο και στη 

συμβολή των ποταμών Αώου και Σαρανταπόρου!  

 Ανακαλύπτουμε το Γεφύρι Ζέρμας, σήμα κατατεθέν της περιοχής, που αποτελεί το μοναδικό 

σωζόμενο πέτρινο γεφύρι στον Σαραντάπορο.  

 Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Ζέρμας, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Ηπείρου. 

 Aνακαλύπτουμε την γραφική Κόνιτσα και τα επιβλητικά αρχοντικά του Χουσεΐν Μπέη Σίσκου -από το 

1845- αλλά και το ξακουστό αρχοντικό της Χάμκως!  

 Επίσκεψη στο παραδοσιακό γεφύρι της Κόνιτσας, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της Ευρώπης, με 

φόντο την εξωπραγματική θέα στο φαράγγι του Αώου!  

 Περιήγηση στο Μουσείο Χιονιαδιτών Ζωγράφων, που περιλαμβάνει σπάνιες συλλογές από έργα 

Χιοναδιτών ζωγράφων και αγιογράφων!  

 Bόλτα στην κατάφυτη κοιλάδα του Μπουραζανίου, όπου ενώνονται τα νερά των ποταμών Αώου, 

Βοϊδομάτη και Σαρανταπόρου, μέσα σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους!  

 Εξερευνούμε τα αλπικά λιβάδια του Γράμμου, εκεί όπου φυτρώνει το θαυματουργό «λουλούδι του 

Δαρβίνου» και πλήθος άλλων βοτάνων και αρωματικών φυτών!  

 Προσεγγίζουμε την Γκίστοβα (ή Αλπική Λίμνη) στα 2.350μ, την ψηλότερη από κάθε άλλη ορεινή λίμνη 

στην Ελλάδα μέσα από μια εξαιρετικά εύκολη διαδρομή! 

 



 

 
 

 

  

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

 

Ξεκινάμε το ταξίδι μας από την αμφιθεατρικά χτισμένη Κόνιτσα, της οποίας η Άνω Πόλη 

συνθέτει μια μαγική εικόνα ενός χωριού που μοιάζει ξεχασμένο στο χρόνο. Περπατάμε 

στα λιθόστρωτα καλντερίμια της και επισκεπτόμαστε το σπίτι όπου έζησε τα παιδικά του 

χρόνια ο Άγιος Παΐσιος. Η πρώτη μας εξόρμηση στα ξακουστά Μαστοροχώρια αρχίζει 

με περιήγηση στον Θεοτόκο, έναν πανέμορφο οικισμό με ελάχιστους μόνιμους 

κατοίκους, αλλά και το Κεφαλοχώρι για μια δόση ελαφρώς πιο σύγχρονου πολιτισμού. 

Σειρά έχει η «αρχόντισσα» Δροσοπηγή, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα 

Μαστοροχώρια με το περίφημο πέτρινο γεφύρι της Ζέρμας.  

 

Ακολουθούν εκπληκτικές γευσιγνωσίες στη Βούρμπιανη, ένα από τα πιο ανεπτυγμένα 

χωριά της περιοχής και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ασημοχώρι, όπου θα περπατήσουμε 

μέσα σε πεύκα, έλατα και οξιές, σπάνιας ομορφιάς! Ο Γοργοπόταμος μας καλεί να 

απολαύσουμε την καταπράσινη φύση στους πρόποδες της Όρλας, μέσα από ένα τοπίο 

που ξεπερνά κάθε φαντασία...  

 

Ακολουθούν οι γραφικοί Χιονάδες, αλλά και το γοητευτικά απομακρυσμένο Πληκάτι. Στην 

πορεία, εξερευνούμε τα αλπικά χωριά Μόλιστα και Γαναδιό, καθώς φθάνουμε μέχρι την 

Πυρσόγιαννη, για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον παλιό οικισμό του 17ου αιώνα με 

τις πέτρινες βρύσες. Αποκορύφωμα αποτελεί η επίσκεψή μας στην Μονή της Παναγιάς 

της Μολυβδοσκέπαστης, μια αξέχαστη θρησκευτική εμπειρία με πολλές δόσεις ιστορίας! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδινόμαστε στην ονειρική ησυχία του δάσους, στην αυθεντική φυσική ομορφιά και το παραδοσιακό χρώμα, 

που μοιάζει αλώβητο στο πέρασμα του χρόνου. Κάνουμε  «σαφάρι» σε καταπράσινο σκηνικό, την ώρα που 

περνάμε μέσα από ειδυλλιακές διαδρομές και καρτποσταλικά χωριά, χτισμένα πάνω σε λόφους, με εντυπωσιακά 

αρχοντικά, λιθόστρωτα δρομάκια, όμορφες γειτονιές και πλατείες βγαλμένες από παιδικό παραμύθι. Ένα σπάνιο 

ταξίδι εκεί όπου η φύση οργιάζει, ανάμεσα σε ποτάμια που σε καλούν να ανακαλύψεις τους μύθους τους και 

ερημικούς οικισμούς να προσφέρουν απλόχερα όσα έχουν να σου πουν γενεές και γενεές κάτω από αιωνόβια 

πλατάνια. Ένα δυνατό ταξιδιωτικό ποτ πουρί μόνο από το Versus Travel που απευθύνεται  αποκλειστικά σε 

«ψαγμένους» εξερευνητές! 

 

 

 Εξερευνούμε τα άγνωστα Μαστοροχώρια: Θεοτόκος, Κεφαλοχώρι, Δροσοπηγή, Βούρμπιανη, 

Ασημοχώρι, Γοργοπόταμος, Χιονάδες, Πυρσόγιαννη,  και τον Αμάραντο με τα ατμόλουτρα. 

 Ο Αμάραντος είναι ορεινό χωριό στη περιοχή της Κόνιτσας σε υψόμετρο 850 μέτρα και συμπεριλαμβάνεται 

πολιτιστικά στα Μαστοροχώρια της Ηπείρου. 

 Ανακαλύπτουμε τους γραφικούς απόκοσμους οικισμούς Πληκάτι, Μόλιστα και Γαναδιό, με φόντο το 

αυθεντικό ηπειρώτικο τοπίο. 

 Επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Αγίου Παΐσιου στην Άνω Κόνιτσα, όπου μεγάλωσε με τα οκτώ αδέρφια 

του! 

 Σπάνια προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιάς Μολυβδοσκέπαστης, απ' όπου θα 

απολαύσουμε συγκλονιστική θέα τόσο στην περιοχή της ελληνοαλβανικής μεθορίου όσο και στη συμβολή 

των ποταμών Αώου και Σαρανταπόρου!  

 Ανακαλύπτουμε το Γεφύρι Ζέρμας, σήμα κατατεθέν της περιοχής, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο 

πέτρινο γεφύρι στον Σαραντάπορο.  

 Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Ζέρμας, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Ηπείρου. 

 Aνακαλύπτουμε την γραφική Κόνιτσα και τα επιβλητικά αρχοντικά του Χουσεΐν Μπέη Σίσκου -από το 1845- 

αλλά και το ξακουστό αρχοντικό της Χάμκως!  

 Επίσκεψη στο παραδοσιακό γεφύρι της Κόνιτσας, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της Ευρώπης, με φόντο 

την εξωπραγματική θέα στο φαράγγι του Αώου!  

 Περιήγηση στο Μουσείο Χιονιαδιτών Ζωγράφων, που περιλαμβάνει σπάνιες συλλογές από έργα 

Χιοναδιτών ζωγράφων και αγιογράφων!  

 Bόλτα στην κατάφυτη κοιλάδα του Μπουραζανίου, όπου ενώνονται τα νερά των ποταμών Αώου, 

Βοϊδομάτη και Σαρανταπόρου, μέσα σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους!  

 Εξερευνούμε τα αλπικά λιβάδια του Γράμμου, εκεί όπου φυτρώνει το θαυματουργό «λουλούδι του 

Δαρβίνου» και πλήθος άλλων βοτάνων και αρωματικών φυτών!  

 Προσεγγίζουμε την Γκίστοβα (ή Αλπική Λίμνη) στα 2.350μ, την ψηλότερη από κάθε άλλη ορεινή λίμνη στην 

Ελλάδα μέσα από μια εξαιρετικά εύκολη διαδρομή! 

 



 

 
 

 

  

Το όνομα του Ξενοδοχείου μας οφείλεται στην αγάπη μας για την βοτανολογία. Σάλβια (επιστημονικά Salvia 

Officinalis) είναι το γένος στο οποίο ανήκει το φασκόμηλο, που υπάρχει πλούσιο στην περιοχή. 

Τους θερινούς μήνες διοργανώνουμε ημέρες συλλογής φασκόμηλου, βάλσαμου και τσαγιού μια ιδιαίτερη 

διασκεδαστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους να έρθουμε σε άμεση επαφή με τη φύση και να χαρούμε 

τους θησαυρούς της. 

Το Ξενοδοχείο  Σάλβια είναι κατασκευασμένο το 2008, αποτελείται από 12 δωμάτια με γήινους χρωματισμούς 

μοντέρνα επίπλωση και απόλυτα λειτουργικούς χώρους αποπνέοντας αίσθηση ζεστασιάς και οικειότητας. 

Όλα τα δωμάτια έχουν μαγευτική θέα στα βουνά Σμόλικας και Γράμμος. 

Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση, ατομικό μπάνιο, ψυγειάκι, τηλεόραση και κρεβάτια με ανατομικά στρώματα 

της εταιρείας Dunlopillo. Το σαλόνι του ξενώνα διαθέτει τζάκι, βιβλιοθήκη και επιτραπέζια παιχνίδια για κάθε 

ηλικία. 

Σημείωση: Στα Μαστοροχώρια τα ξενοδοχεία διαθέτουν μικρό αριθμό δωματίων. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει μόνο 12 δωμάτια! Παρακαλούμε όπως κλείσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: Αθήνα – Κόνιτσα – Επίσκεψη στο σπίτι του 

Γέροντα Παΐσιου 

Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα για την όμορφη 

Κόνιτσα, που είναι χτισμένη στους πρόποδες του 

όρους Τραπεζίτσα σε ύψος 600 μ. και είναι πατρίδα 

της μητέρας του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, της 

Χάμκως. Η Άνω, ή παλιά, πόλη είναι το κομμάτι της 

Κόνιτσας που συνθέτει μια πραγματικά μαγική εικόνα 

ενός χωριού ξεχασμένου στο χρόνο. Η μαγευτική θέα 

της καταπράσινης πεδιάδας που απλώνεται στα 

πόδια της, μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Στο βάθος, 

τα τρία ποτάμια που τη διασχίζουν, ο  Αώος, ο 

Βοϊδομάτης και ο Σαραντάπορος, φαίνεται να 

ακολουθούν τη δική τους ασταμάτητη πορεία. 

Ξεκινώντας, καθώς ανηφορίζουμε το δρομάκι στα 

δεξιά του Δημαρχείου, το πρώτο αρχοντικό που 

συναντάμε είναι εκείνο του Χουσεΐν Μπέη Σίσκου, το 

οποίο χρονολογείται από το 1845. Λίγο πιο πάνω, 

στέκει επιβλητικό το αρχοντικό της Χάμκως. Στην 

Κόνιτσα μεγάλωσε και έζησε έως ότου έφυγε για το 

Άγιον Όρος ο σύγχρονός μας Άγιος Παΐσιος, 

ερχόμενος εδώ μόλις δύο ετών το 1924 με την 

οικογένειά του, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 

1922. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια και θα 

επισκεφθούμε το σπίτι που έζησε ο Άγιος με τους 

γονείς και τα οκτώ αδέλφια του. Αφού απολαύσουμε 

ατελείωτες βόλτες ανάμεσα σε στενά λιθόκτιστα 

καλντερίμια, εντυπωσιακά αρχοντικά, πετρόχτιστες 

εκκλησίες και ανθισμένες αυλές, σειρά έχει το 

παραδοσιακό γεφύρι της Κόνιτσας. Εδώ, η φύση 

κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση με φόντο την 

εξωπραγματική θέα στο φαράγγι του Αώου! Χτισμένο 

το 1870, αποτελεί το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της 

Ευρώπης κι ένα από τα λίγα που επιβίωσε από τον 

τουρκικό στρατό. Γεμάτοι πλούσιες εικόνες από την 

υπέροχη φύση οδεύουμε προς το ξενοδοχείο μας στα 

Λουτρά Αμαράντου. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 2η: Πρώτη εκδρομή στα Μαστοροχώρια 

Θεοτόκος – Κεφαλοχώρι – Γεφύρι Ζέρμας – ΙΜ 

Θεοτόκου Ζέρμας – Δροσοπηγή  

Πρώτη εξόρμηση στα ξακουστά Μαστοροχώρια 

σήμερα, μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες του 

ταξιδιού μας. Πρόκειται για μια ομάδα ορεινών 

οικισμών στο βορειοανατολικό άκρο του νομού 

Ιωαννίνων, στην περιοχή βόρεια της Κόνιτσας, που 

απλώνονται μέχρι τις παρυφές του Γράμμου, στα 



 

 
 

 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίμπεκ 

 

____ 

ελληνοαλβανικά σύνορα. Ξεκινάμε από την Κόνιτσα και 

συνεχίζουμε για τον Θεοτόκο, έναν πανέμορφο οικισμό 

με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, σε υψόμετρο 700 

μέτρων, κοντά στον Σαραντάπορο ποταμό. Πρόκειται για 

ένα μέρος που έχει υποστεί πολλές καταστροφές ανά τα 

χρόνια. Η μακραίωνη ιστορία του και η έντονη αύρα του 

παρελθόντος, φαίνεται καθώς ανεβαίνουμε στον παλιό 

οικισμό και περπατάμε ανάμεσα σε κατεστραμμένα 

σπίτια, ατενίζοντας τη μισογκρεμισμένη εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου. Λίγο πιο πέρα, στην κορυφή ενός 

λόφου στέκει το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου. 

Συνεχίζουμε για το Κεφαλοχώρι, το πιο παραγωγικό 

χωριό της περιοχής με αρκετούς μόνιμους κατοίκους. 

Πρόκειται για ένα καινούργιο σχετικά χωριό που 

δημιουργήθηκε το 1969, όταν οι κάτοικοι αναγκάστηκαν 

λόγω κατολισθήσεων να εγκαταλείψουν την παλιά 

Λυκόραχη. Όπως μάλιστα μαρτυρεί και το όνομα, το 

«Κεφαλοχώρι» αποτέλεσε καταφύγιο των μεγαλοβοσκών 

του Γράμμου. Μετά από μια χορταστική περιήγηση, 

αναχωρούμε για το μοναδικό σωζόμενο πέτρινο γεφύρι 

στον Σαραντάπορο, ένα από τα λίγα γεφύρια της 

Ηπείρου, που είναι χτισμένο το 1747. Πρόκειται για το 

Γεφύρι Ζέρμας (ή Καντσιώτικο), σήμα κατατεθέν της 

περιοχής. Χτισμένο πάνω σε χαρακτηριστικό βράχο, από 

τις δυο πλευρές του οποίου ξεκινούν οι δυο μεγάλες 

καμάρες του προς τις απέναντι όχθες του ποταμού. 

Πάνω από το βράχο υπάρχει μια ακόμα μικρότερη 

καμάρα για να διέρχονται τα νερά σε περιόδους υψηλής 

στάθμης. Aποτελείται από δύο άνισα τόξα και ένα 

ενδιάμεσο τοξύλιο, ενώ σε μήκος ξεπερνά τα 33,50 μέτρα. 

Μετά από αμέτρητα φωτογραφικά κλικ, ακολουθεί 

επίσκεψη στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Ζέρμας. Πρόκειται 

για ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Ηπείρου. 

Σήμερα, σώζονται το καθολικό, η ωραία μαρμάρινη πύλη 

με τις ανάγλυφες διακοσμήσεις και μερικοί τοίχοι των 

κελιών της. Το καθολικό της, τρίκλιτη βασιλική με τρεις 

τρούλους, είναι μοναδικό στην Ήπειρο, ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής, με ξεχωριστές τοιχογραφίες. Κατά την 

παράδοση, η Μονή χτίστηκε από τον αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο Πωγωνάτο (668 - 685 μ.Χ.), στη γειτονική 

θέση Παλαιομονάστηρο. Ωστόσο, μετά από ανακαίνιση 

το 1656, η Μονή απέκτησε τη σημερινή της μορφή. Σε 

αρκετά κοντινή απόσταση επισκεπτόμαστε την 

«αρχόντισσα» Δροσοπηγή, με τα επιβλητικά αρχοντικά 

και τις ολάνθιστες αυλές, που αποτελεί ένα από τα 

καλύτερα διατηρημένα Μαστοροχώρια. Μετά από μια 

χορταστική ημέρα γεμάτη από τα κρυμμένα μυστικά της 

Ηπείρου, οδεύουμε προς το ξενοδοχείο μας στα Λουτρά 

Αμαράντου για διανυκτέρευση. 

 



 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα 3η: Δεύτερη επίσκεψη στα Μαστοροχώρια  

Βούρμπιανη – Ασημοχώρι – Γοργοπόταμος – 

Χιονάδες – Πληκάτι 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για μια δεύτερη 

μοναδική εμπειρία στα πανέμορφα αυθεντικά 

καταπράσινα χωριά του Γράμμου. Ξεκινάμε την 

περιήγησή μας από την πανέμορφη Βούρμπιανη, σε 

υψόμετρο σχεδόν 1.000 μ., η οποία είναι χτισμένη κοντά 

στην κοιλάδα του Γοργοπόταμου. Στο κέντρο της 

πλατείας με τις πέτρινες βρύσες δεσπόζει ένας γιγάντιος, 

αιωνόβιος πλάτανος που ρίχνει τα καλοκαίρια τη σκιά 

του στα περίτεχνα παγκάκια της. Από τα τέλη του 19ου 

αιώνα, στο χωριό λειτούργησε ένα σχολείο-πρότυπο, το 

ιστορικό Σχολαρχείο, καρπός των προσπαθειών της 

Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Βούρμπιανης. 

Αξιοθέατο αποτελεί το λιθόχτιστο κτήριο του Γυμνασίου, 

που οικοδομήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920,  με 

τις γαλάζιες ξύλινες πόρτες, στο τέλος του δρόμου. 

Δώδεκα γραφικά εκκλησάκια περιλαμβάνονται εξίσου 

στα σημαντικά αξιόθεατα του τόπου, εκ των οποίων το 

πιο σημαντικό είναι η εκκλησία της Παναγίας (1903), με 

ξυλόγλυπτο τέμπλο του 16ου αιώνα και αγιογραφίες 

ζωγράφων από τους ξακουστούς Χιονάδες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι ναοί των Αγίων 

Αποστόλων (1824) και του Αγίου Δημητρίου (1859). 

Συνεχίζουμε για το Ασημοχώρι, ένα χωριό χτισμένο 

ανάμεσα σε δύο παραπόταμους του Σαραντάπορου. 

Το μοναδικής ομορφιάς δάσος φημίζεται για τους 

μαραγκούς, που εξελίχθηκαν σε φημισμένους 

σκαλιστάδες με ειδικότητα στις κυκλικές σκάλες. Σήμα 

κατατεθέν αποτελεί η κεντρική εκκλησία της Παναγίας 

που χτίστηκε το 1877, αλλά και το πέτρινο σχολείο. 

Συνεχίζουμε για τον Γοργοπόταμο και τα ξυλόγλυπτά 

του! Πρόκειται για ένα από τα πιο απομακρυσμένα 

Μαστοροχώρια σε υψόμετρο 940μ. με μόλις 29 

κατοίκους, το οποίο είναι γνωστό για τους μαστόρους 

του στην τέχνη της ξυλογλυπτικής. Μάλιστα, στο 

περίφημο τέμπλο του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων, 

φαίνεται ένα εξαίσιο δείγμα της μαεστρίας τους. Αφού 

κάνουμε βόλτες σε φιδίσιες διαδρομές με φόντο το 

καταπράσινο δάσος με τις κόκκινες κεραμιδοσπεπές και 

τις καμινάδες που αχνίζουν, αναχωρούμε για τους 

Χιονάδες, το μοναδικό χωριό από όλα τα 

Μαστοροχώρια, του οποίου οι κάτοικοι διακρίθηκαν 

στην τέχνη της αγιογραφίας και της ζωγραφικής. Στον 

ανηφορικό δρόμο που οδηγεί στο χωριό, κάνουμε 

στάση στο μικρό πέτρινο μονότοξο γεφύρι -που χτίστηκε 

γύρω στο 1800- και συνεχίζουμε για το Μουσείο 

Χιονιαδιτών Ζωγράφων. Tο μουσείο πρόκειται να 

στεγαστεί στο κτήριο του παλιού σχολείου των 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Χιονιάδων που ανακαινίζεται γι’ αυτό το σκοπό. Οι 

συλλογές του περιλαμβάνουν έργα Χιοναδιτών 

ζωγράφων και αγιογράφων όπως φορητές εικόνες σε 

ξύλο και πανί, σχέδια και ανθίβολα, ζωγραφιστές και 

σκαλιστές κασέλες, αλλά και άλλα ντοκουμέντα για τη 

ζωή και την τέχνη τους. Τελευταίος μας προορισμός για 

τη σημερινή ημέρα, το Πληκάτι. Χτισμένο σε 1.200 μ. 

υψόμετρο στους πρόποδες του Γράμμου, κοντά στα 

ελληνοαλβανικά σύνορα, αποτελεί ένα από τα πιο 

κουκλίστικα χωριά της περιοχής. Πρόκειται για ένα χωριό 

με μεγάλη ιστορία που ξεκινάει περίπου 1000 χρόνια  πριν, 

ίσως και παλαιότερα, του οποίου η ονομασία προέρχεται 

από το πελέκημα της πέτρας. Από εδώ θα 

προσεγγίσουμε τα αλπικά λιβάδια του Γράμμου, 

ανακαλύπτοντας ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς. Στο 

Πληκάτι υπάρχουν δύο εκκλησίες με ξεχωριστή σημασία η 

κάθε μία. Η μία είναι η «Παναγιά η Οδηγήτρια» με την 

εικόνα της να θεωρείται θαυματουργή, όπως και η 

παλαιότερη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με μία στέγη 

μοναδικής αισθητικής ομορφιάς. Επιστροφή αργά το 

απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στα Λουτρά Αμαράντου 

για διανυκτέρευση. 

Ημέρα 4η: Μόλιστα – Γαναδιό – Πυρσόγιαννη 

Η ημέρα μας ξεκινάει με πρωινή επίσκεψη στη Μόλιστα. 

Βρίσκεται στους πρόποδες του Σμόλικα, 28 χλμ. μετά την 

Κόνιτσα στο δρόμο Ιωαννίνων-Κοζάνης. Είναι χτισμένη σε 

υψόμετρο 840 μ., σε πυκνοδασωμένη πλαγιά του όρους 

Κλέφτης. Πρόκειται για το κεντρικό χωριό, στο οποίο 

παλιότερα και έως το 1926 ανήκαν εξίσου τα διπλανά 

χωριά Γαναδιό και Μοναστήρι. Λέγεται μάλιστα πως 

αρχικά και τα τρία χωριά ήταν ενωμένα σε έναν οικισμό με 

το όνομα Μόλιστα. Το χωριό δεν είναι γνωστό πότε 

ιδρύθηκε. Πιστεύεται, ότι πιθανότατα είναι 3.000 ετών, 

όπως φαίνεται από ληκύθους, που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη και περιέχουν τέφρα. Από τα ίδια 

ευρήματα πιθανολογείται, ότι οι πρώτοι κάτοικοι του 

οικισμού ήταν Μολοσσοί. Πέτρινα σπίτια, αξιόλογα 

αρχοντικά, λιθόχτιστα καμπαναριά, ομοιόμορφα 

δρομάκια και παραδοσιακές κρήνες συμπληρώνουν την 

ορεινή γοητεία του χωριού. Στεκόμαστε στην 

χαρακτηριστική βρύση στην είσοδο του χωριού, δίπλα 

από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πολιούχου της 

Μόλιστας, κάτω από αιωνόβιες βελανιδιές και 

αφουγκραζόμαστε την ιστορία του τόπου. 

Απολαμβάνουμε υπέροχη θέα προς τον Σαραντάπορο 

από την Τζιαντόρα, την κορυφή του λόφου, λίγο πριν 

φτάσουμε στο Γαναδιό, ένα χωριό «πνιγμένο» στην πέτρα 

και το ξύλο σε υψόμετρο 870 μ., στις παρυφές του 

Σμόλικα, που μοιάζει ανέγγιχτο από τον χρόνο. Στην 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεντρική πλατεία με τον μεγάλο πλάτανο, δεσπόζει ο 

ιερός ναός των Ταξιαρχών, μία τρίκλιτη βασιλική που 

χτίστηκε με πελεκητή πέτρα το 1856. Δίπλα στον ναό, 

βρίσκεται το «αμιλικό», ένα παλιό χάνι, όπου στο 

ισόγειο διατηρείται έως σήμερα ο στάβλος για τα 

άλογα και στον όροφο ο ξενώνας. Το καφενείο 

συμπληρώνει το σκηνικό της κεντρικής πλατείας, ενώ 

τα αρχοντόσπιτα δίνουν το στίγμα της άλλοτε 

πλούσιας περιοχής. Αφού θαυμάσουμε και τα 

τέσσερα μικρά πέτρινα τοξωτά γεφύρια που 

βρίσκονται μέσα στον οικισμό, τα οποία 

χρονολογούνται από το 1890, συνεχίζουμε για την 

Πυρσόγιαννη, έδρα του Δήμου των Μαστοροχωρίων 

και πατρίδα της πλειοψηφίας των μαστόρων της 

Ηπείρου. Χτισμένη αμφιθεατρικά σε πλαγιά της 

οροσειράς του Γράμμου, αποτελεί ένα πραγματικό 

κομψοτέχνημα. Το χωριό στολίζουν η λιθόστρωτη 

πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, η εκκλησία 

του Αγίου Νικολάου χτισμένη το 1772, αλλά και η 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου χτισμένη το 1904. 

Περπατάμε σε λιθόστρωτα καλντερίμια, θαυμάζουμε 

επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά, αλλά και εκκλησίες με 

ξυλόγλυπτα τέμπλα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων, που 

φιλοξενείται στο αποκατεστημένο κτήριο του παλιού 

σχολείου της Πυρσόγιαννης, με στόχο να αναδείξει τη 

λαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση των 

Μαστοροχωρίων. Έχοντας χορτάσει από πλούσιες 

εικόνες, οδεύουμε προς το ξενοδοχείο μας στα 

Λουτρά Αμαράντου για διανυκτέρευση.  

Ημέρα 5η: Μονή Παναγιάς Μολυβδοσκέπαστης – 

Eπιστροφή στην Αθήνα  

Μετά το πρωινό μας, check out από το ξενοδοχείο 

μας και αναχώρηση νωρίς για επίσκεψη στο 

μοναστήρι της Παναγιάς της Μολυβδοσκέπαστης, 

που αποτελεί εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο του 

ελληνισμού. Βρίσκεται στην εσχατιά της χώρας, 

στους πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα, εκεί που 

ενώνονται οι ποταμοί Αώος, Βοϊδομάτης και 

Σαραντάπορος, στα σύνορα με την Αλβανία. Το 

όνομα της Μονής οφείλεται στο γεγονός ότι η στέγη 

του καθολικού της ήταν σκεπασμένη με φύλλα 

μολύβδου. Στο μοναστήρι που παραμένει ζωντανό με 

την παρουσία τριών μοναχών, οι αγιογραφίες, το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, αλλά και η αρχιτεκτονική 

μαρτυρούν μια μακραίωνη ιστορία. Κατά την τοπική 

παράδοση, η Μονή ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ’ Πωγωνάτο (668-685). 

Το καθολικό της είναι βυζαντινού ρυθμού, με ψηλό 

τρούλο και  καλοδιατηρημένες αγιογραφίες του 13ου-

18ου αι., ενώ στη δυτική πλευρά του νάρθηκα 



 

 
 

 

 

  

υπάρχουν τοιχογραφίες που απεικονίζουν τον 

Κωνσταντίνο Πωγωνάτο. Τον Ιούλιο του 1943 η Μονή 

βομβαρδίστηκε από τους Ναζί, κάηκαν τα κελιά, η 

τραπεζαρία και λεηλατήθηκε το καθολικό της.  Το 

σημερινό μοναστήρι της Μολυβδοσκέπαστης 

διατηρεί τη φρουριακή του όψη, έχει ανακαινισμένα 

κελιά, δύο καμπαναριά και πανέμορφη αυλή, στην 

οποία υπάρχει πίσω από το Ιερό, ο τάφος του 

μακαριστού Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, 

Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανού. Στην οροφή 

του καθολικού επανατοποθετήθηκαν πρόσφατα 

μολύβδινες πλάκες  και έτσι το μοναστήρι δίκαια 

συνεχίζει να φέρει τον τίτλο «Μολυβδοσκέπαστη». Η 

εκπληκτική θέα που προσφέρει το παρατηρητήριο 

της Μολυβδοσκέπαστης, τόσο στην περιοχή της 

ελληνοαλβανικής μεθορίου όσο και στη συμβολή των 

ποταμών Αώου και Σαρανταπόρου, αποτελεί μια 

μοναδική εμπειρία. Επίσης, σε μικρή απόσταση 

ανατολικά της Μολυβδοσκέπαστης, βρίσκεται η 

κατάφυτη κοιλάδα του Μπουραζανίου, όπου 

ενώνονται τα νερά των ποταμών Αώου, Βοϊδομάτη 

και Σαρανταπόρου, μια περιοχή με άφθονα 

τρεχούμενα νερά που προσφέρει ένα τοπίο 

μοναδικού φυσικού κάλλους. Η απλότητα, η 

ταπεινότητα και η ηρεμία της φύσης, μας δίνουν 

γαλήνη και δύναμη προκειμένου να γυρίσουμε 

«αλλαγμένοι» στην πρωτεύουσα. Παίρνουμε τον 

δρόμο για τον γυρισμό και με ενδιάμεσες στάσεις 

φθάνουμε στην Αθήνα. 

 

 

 

 
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 
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Περιλαμβάνονται 

 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στη Σπάρτη 

 25΄ατμόλουτρο ΔΩΡΕΑΝ από την VERSUS TRAVEL! 

(δίνεται μια φορά/ανά άτομο, κατά τη διάρκεια της 

διαμονής σας) 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, αρχαιολογικούς 

χώρους & σημεία ενδιαφέροντος. 

 Γεύματα που δεν περιγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Φόρος διαμονής. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

  

Σημαντικές παρατηρήσεις 

 

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 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. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι τιμές περιλαμβάνουν ταξίδι με μικρή ταξιδιωτική 

ομάδα και διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, καθώς 

και άλλες παροχές που θα σας κάνουν   να 

προγραμματίζετε ανέμελα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα δίκλινα έχουν διπλό κρεβάτι ,όπως κ στα 

περισσότερα καταλύματα της περιοχής 

 

 

Σημείωση: Στα Μαστοροχώρια τα ξενοδοχεία διαθέτουν μικρό αριθμό δωματίων. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει μόνο 12 δωμάτια! Παρακαλούμε όπως κλείσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας! 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 100€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ 

γίνονται μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε 

έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για 

τις πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας σειράς ποιοτικών 

ταξιδιωτικών βιβλίων - οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), που προσφέρονται 

δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

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

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε 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, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

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

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

 για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


