
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεσσηνία και «Μέσα» Μάνη 

Μια εκδρομή του Versus στην αρχοντική, πέτρινη 

Μεσσηνία 

 
 

 
     Αναχωρήσεις 2022: 11.06, 25.06, 27.10, 11.11                                         4 ημέρες

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαστρονομικές προτάσεις 

 Παξιμάδια με ντομάτα και ντόπια φέτα, ελιές Καλαμών, ξερά σύκα, παστέλι και μυρωδάτοι 

λουκουμάδες με μέλι. 

 Ψητή γουρουνοπούλα, ένα έθιμο που ξεκίνησε στην Τουρκοκρατία, αφού οι μουσουλμάνοι 

δεν τρώνε χοιρινό και οι Έλληνες ήθελαν να κάνουν γαστρονομική αντίσταση. Σιγά σιγά έγινε 

σήμα κατατεθέν της τοπικής κουζίνας. Ψήνεται πασπαλισμένη με χοντρό αλάτι, που κάνει την 

πέτσα τραγανή και ροδοκόκκινη. Οι ταβέρνες τοποθετούν ολόκληρο το ψητό, όπως έρχεται 

από τον φούρνο, σε μια ειδική γυάλινη προθήκη και με τον μπαλτά το ψητό τεμαχίζεται 

μπροστά μας και πολλοί το παίρνουν μαζί τους στη λαδόκολλα. 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

 

 Οι μεταφορές/μετακινήσεις μας γίνονται με κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Pharae Palace 4*, στην Καλαμάτα 

 Ημιδιατροφή με πλούσιο πρωινό μπουφέ και δείπνο καθημερινά  

 Επίσκεψη με βάρκα στα Σπήλαια του Διρού, ένα σπήλαιο εκατοντάδων 

χιλιάδων χρόνων που θεωρείται από τα ομορφότερα στον κόσμο, γιατί είναι 

μια εμπειρία Versus 

 Επίσκεψη με ξεναγό στην υπέροχη Πύλο, την πόλη του Νέστωρα 

 Με επισκέψεις στην Μεθώνη, Καρδαμύλη, Καλαμάτα και Αρεόπολη για να 

γνωρίσουμε τις όμορφες πόλεις της Πελοποννήσου 

 Ξενάγηση από επίσημο διπλωματούχο ξεναγό στους αρχαιολογικούς 

χώρους  

 Επίσκεψη στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα γνωστό και ως 

«Παρθενώνα» της Πελοποννήσου που σχεδίασε και επίβλεψε την κατασκευή 

του ο Ικτίνος 

 Επίσκεψη με ξεναγό στην Αρχαία Μεσσήνη 

 Δοκιμή τοπικών γεύσεων την Αρκαδιανή σε βιοτεχνία που παράγει εξαιρετικά παραδοσιακά 

προϊόντα 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα σπάνιο ταξίδι του Versus για τον ταξιδιώτη που θέλει να γνωρίσει την άγρια ομορφιά της Μεσσηνίας και 

της Μεσσηνιακής Μάνης, γνωστή στους ντόπιους ως Μέσα Μάνη και την παράδοση αυτής. Να περιηγηθεί 

σε αρχαίες πόλεις, να γνωρίσει τις κρυφές ομορφιές της Μάνης, να εξερευνήσει όπως τους αρμόζει την 

Μεθώνη και την Πύλο. Να δει από κοντά το σπάνιο φαινόμενο των Σπηλαίων του Διρού. Με βάση μας την 

Μικρή Μαντινεία εξερευνούμε την Καλαμάτα, την Καρδαμύλη, την Αρεόπολη, την Αρχαία Μεσσήνη, τον ναό 

του Επικούρειου Απόλλωνα αλλά πολλά υπέροχα χωριά. Ένα γεμάτο πρόγραμμα για την εξερεύνηση αυτής 

της αρχοντικής γης, με τους Πύργους της, τα καρτοποσταλικά παραθαλάσσια χωριουδάκια και τις υπέροχες 

τιρκουάζ παραλίες της. Κάτι παραπάνω από ένα απλό ταξίδι, μια εξερεύνηση σε μια ολόκληρη κουλτούρα, 

την ιστορία της και την γαστρονομία της. 

 

 Τα πολυτραγουδισμένα στην Ελλάδα, μαντίλια Καλαματιανά συνεχίζουν να υφαίνονται στους 

αργαλειούς. Θα τα βρείτε στα μαγαζιά γύρω από τον ναό της Υπαπαντής. Και να ξέρετε: το 

γνήσιο καλαματιανό μαντήλι είναι μονόχρωμο. 

 Τα σπήλαια Διρού είναι από τα ομορφότερα σπήλαια στον κόσμο. 

 Η Αρχαία Μεσσήνη είναι μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας. 

 



 

Η Μεσσηνία και μεσσηνιακή Μάνη του Versus 
 

Πετρόκτιστοι Πύργοι εποπτεύουν, κατάφυτους κόλπους με άγρια βράχια και 
κατάλευκα βότσαλα. Αρχαιολογικοί χώροι και επιβλητικά κάστρα, τιρκουάζ 
παραλίες, γραφικά ορεινά χωριά και μικροί παραθαλάσσιοι οικισμοί. Άγρια 
ομορφιά, ιστορία, παράδοση και γαστρονομία συνδυάζονται αρμονικά σε αυτό 
το νομό της Πελοποννήσου. Τα τελευταία χρόνια, η Μεσσηνία έχει αναδειχτεί σε 
έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ελλάδας, προσελκύοντας 
ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Και όσοι τη γνωρίσουν είναι βέβαιο ότι σύντομα 
θα επιστρέψουν. 
 

Ιστορία και παράδοση 
Η μεσσηνιακή γη, όπως βεβαιώνουν οι αρχαιολογικές ανασκαφές, κατοικήθηκε 
καθόλη την διάρκεια της προϊστορικής περιόδου  (7000-1000πΧ), κυρίως στο 
δυτικό της μέρος. Οι πρώτοι της κάτοικοι ελληνικής καταγωγής ήταν οι Αοιλείς, 
που κατέβηκαν από την Θεσσαλία. Την ίδια περίπου περίοδο ιδρύθηκε σε κοντινή 
απόσταση και το κράτος των Πυλίων από τον πατέρα του Νέστορα, τον Νηλέα. Η 
ακμή όμως του κράτους της Πύλου χρονολογείται μεταξύ 1600-1100πΧ, κατά την 
Μυκηναϊκή εποχή. Τα ευρήματα μαρτυρούν την τεράστια ακμή που γνώρισε ο 
πολιτισμός αυτός στην περιοχή.  
Κατά τα Μυκηναϊκά χρόνια η Μεσσηνία ήταν η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή 
της Πελοποννήσου με λαξευτούς τάφους, συνοικισμούς και κεραμικές, το 
ανάκτορο του Νέστορα, να είναι λίγα από τα πράγματα που έχουν επιβιώσει από 
αυτόν τον λαμπρό πολιτισμό. Κατά την «Κάθοδο των Δωριέων» όλα άλλαξαν. Το 
κράτος της Πύλου δέχτηκε σφοδρή επίθεση από τους Δωριείς, με αποτέλεσμα 
πολλοί αρχαίοι Μεσσήνιοι να καταφεύγουν σε άλλες περιοχές, κυρίως στην 
Αθήνα. Οι χειρότεροι αιώνες όμως στην ιστορία της ήταν από τον 7ο αι. πΧ έως 
και τον 4ο, όπου η γειτονική Σπάρτη κάνει τρεις μεγάλους πολέμους και 
υποδουλώνει την Μεσσηνία. Κατά την Βυζαντική περίοδος η Μεσσηνία πέφτει 
στα χέρια των Φράγκων για περίπου 200 χρόνια και έπειτα άρχισε η κατάκτησή 
της από τους Τούρκους.  
Στην Νεότερη Ιστορία της, 1769-70, οι Μεσσήνιοι και Μανιάτες συμμετέχουν στο 
αποτυχημένο ορλωφικό κίνημα και επακολουθεί επιδρομή Τουρκαλβανών, που 
καταστρέφουν την Μεσσηνία και σφάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στις 23 
Μαρτίου του 1821, ο Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο 
Παπαφλέσσας, μαζί με τους Μανιάτες επαναστάτες, κηρύσσουν την έναρξη της 
Επανάστασης. 



 

  

Καρδαμύλη 
 
Η Καρδαμύλη που βρέχεται από τον Μεσσηνιακό κόλπο και διαθέτει κάποιες από τις πιο 
όμορφες παραλίες της Πελοποννήσου που καλύπτουν όλα τα γούστα καθώς διαθέτουν 
είτε χρυσή άμμο με ρηχά πράσινα νερά είτε βότσαλο με πιο απότομο βυθό και βράχια 
στις άκρες τους. Με πλούσια ιστορία που κρατάει από τα χρόνια του Ομήρου ο οποίος 
αναφέρει πως ήταν μία από τις πόλεις που έδωσε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα 
προκειμένου να επιστρέψει στη πολιορκία της Τροίας, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο και 
στην επανάσταση του 1821, η Καρδαμύλη είναι σίγουρα ένα από τα ομορφότερα χωριά 
της Πελοποννήσου. 
 
 

Πύλος και Μεθώνη 
 
Η Πύλος, το βασίλειο του Νέστωρα είναι μια ομορφή και γραφική μικρή πόλη.  Ιστορικά 
ειναι γνωστή με το όνομα Ναβαρίνο. Το Βενετσιάνικο όνομα της ήταν "Zonklon και το 
ελληνικό όνομα της Παλαιόκαστρο και αργότερα Νεόκαστρο. 
 Η Μεθώνη η δεύτερη καστροπολιτεία του ταξιδιού μας πήρε το όνομά της από το 
Μόθωνα, ένα μυθικό βράχο. Ο Παυσανίας στα ‘Μεσσηνιακά’ του την αναφέρει ώς 
‘Μεθώνη’. Η πόλη είναι επίσης γνωστή με την βενετσιάνικη ονομασία Μεθώνη ή Modona 
και θεωρείται από τις πιο όμορφες πόλεις της περιοχής.    
 

Σπήλαιο Διρού  
Το σπήλαιο του Διρού στη Μάνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ωραιότερα 
λιμναία σπήλαια στον κόσμο! Το σπήλαιο άρχισε να σχηματίζεται πριν από εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες που βρίσκονται σήμερα κάτω 
από το νερό σχηματίστηκαν όταν η επιφάνεια της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη από 
το σημερινό της επίπεδο. Έχουν βρεθεί σταλακτίτες σε βάθος 71 μέτρων, ενώ το μέγιστο 
βάθος του σπηλαίου υπολογίζεται ότι φτάνει τα 80 μέτρα βάθος. 
Η επίσκεψή γίνεται μέσω βαρκών, που κάνουν την περιμετρική διαδρομή του σπηλαίου, 
όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τις διαδοχικές «Αίθουσες» που φέρουν 
αντίστοιχες ονομασίες που αποδόθηκαν από τους πρώτους εξερευνητές του σπηλαίου. 
Οι ονομασίες αυτές ανταποκρίνονται στη μορφή των σταλακτικών και σταλαγμιτικών 
σχηματισμών της κάθε αίθουσας και στους φυσικούς χρωματισμούς. 
 



 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To Pharae Palace Hotel αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονής στην μαγευτική πόλη 

της Καλαμάτας, ανεξάρτητα από την εποχή, αφού λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου, προσφέροντας παροχές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με κύριο μέλημα 

την απόλυτη ικανοποίηση των επισκεπτών του. 

 

Διαθέτει 71 ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια, τα οποία έχουν προσφάτως 

ανακαινισθεί, 4 πολυτελείς σουίτες και 4 άνετα οικογενειακά διαμερίσματα. Η λιτή αλλά 

κομψή αισθητική των δωματίων του Pharae Palace Hotel, οι σύγχρονες παροχές και 

υπηρεσίες του, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, σας εξασφαλίζουν μία 

ατμόσφαιρα άνεσης και χαλάρωσης στην καρδιά της Μεσσηνιακής γης!   



 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Καλαμάτα (Ιερός Ναός της 

Υπαπαντής – Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας) – 

Μικρή Μαντινεία 

 

Συγκέντρωση και αναχώρηση από Αθήνα στις 08.00. 

Μέσω Ισθμού και με ενδιάμεση στάση φτάνουμε στη 

Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, την Καλαμάτα. Θα 

περπατήσουμε τα όμορφα σοκάκια της παλιάς πόλης 

που θα μας μεταφέρουν σε μία άλλη εποχή και θα μας 

δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε παλιά κτίρια που 

άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου, δεκάδες αρχοντικά, 

λιθόχτιστες εκκλησίες, μουσεία και καταστήματα με τοπικά 

προϊόντα. Στην πλατεία Υπαπαντής δεσπόζει ο 

μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής του 

Σωτήρος: στο ναό φυλάσσεται η θαυματουργή, ομώνυμη 

εικόνα για την οποία ο θρύλος θέλει να βρέθηκε στα 

ερείπια του ναού που καταστράφηκε το 1770 όταν ο 

ιπποκόμος του Τούρκου πασά που είχε φτιάξει εκεί 

στάβλο για τα άλογά του είδε στο όνειρό του μια γυναίκα 

να του υποδεικνύει να σκάψει εκεί για να βρει τη 

θαυματουργή εικόνα. Θα συνεχίσουμε με το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας με θαυμάσια 

εκθέματα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Αρχαία Μεσσήνη – Πύλος – Μεθώνη  

 

Πλούσιο πρωινό. Ξεκινάμε για την Αρχαία Μεσσήνη, έναν 

από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην 

Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Θηβαίο στρατηγό 

Επαμεινώνδα και τους Αργείους συμμάχους του το 369 

π.Χ. ως «αντίβαρο» στη Σπάρτη. Η πόλη άκμασε κατά τους 

Μακεδονικούς και τους Ρωμαϊκούς χρόνους ως 

πρωτεύουσα του Μεσσηνιακού κράτους. Ξενάγηση με 

τοπικό ξεναγό και αναχώρηση για την Πύλο, η οποία είναι 

κτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο, μας 

θυμίζει νησιώτικη πόλη. Απολαύστε τον καφέ σας στην 

πλατεία των Τριών Ναυάρχων, δείτε το Κάστρο και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο και κάντε βόλτα στην όμορφη 

προκυμαία, θαυμάζοντας την Σφακτηρία και τον κόλπο 

του Ναυαρίνου. Συνεχίζουμε για τη Μεθώνη με το 

καλοδιατηρημένο Βενετσιάνικο κάστρο που το 

ακουμπάει η θάλασσα. 

 

 

 

 
 

 

 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 



Με τα χαμηλά της σπιτάκια με τις λουλουδιασμένες 

αυλές που αναβλύζουν αρώματα, η όμορφη Μεθώνη 

θα σας γοητεύσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

  

3η ημέρα: Καρδαμύλη – Πύργος του Μούρτζινου – 

Σπήλαιο Δυρού –Αρεόπολη 

 

Μετά το πρωινό μας σήμερα, ακολουθεί μια μέρα με 

πολλές συγκινήσεις! Πρώτη στάση Καρδαμύλη. Ένα 

όμορφο παραθαλάσσιο χωριό, σε ένα τοπίο γεμάτο 

αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, 

μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, 

καταπράσινες πλαγιές. Καρδαμύλη ένα από τα 

ομορφότερα χωριά της Μάνης, που αγναντεύουν τις 

ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα 

του Μεσσηνιακού κόλπου. Στην Παλιά Καρδαμύλη 

δεσπόζει ο Πύργος του Μούρτζινου, ο οποίος ανήκε 

στον τελευταίο καπετάνιο της Μάνης. Ακολουθεί 

επίσκεψη στο Σπήλαιο του Δυρού, ένα από τα 

εντυπωσιακότερα στον κόσμο. Ακολουθεί στάση 

στην Αρεόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Ναός Επικούρειου Απόλλωνα – Ανδρίτσαινα – 

Καρύταινα – Αρκαδιανή – Αθήνα 

 

Πρωινό και αναχωρούμε για τον «Παρθενώνα» της 

Πελοποννήσου: σε υψόμετρο 1.130 μ. στέκει 

αγέρωχος ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. 

Εμπνευστής και κατασκευαστής του ναού θεωρείται ο 

Ικτίνος, μέγας αρχιτέκτονας της αρχαιότητας, που 

μαζί με τον Καλλικράτη σχεδίασε τον Παρθενώνα. 

Υπήρξε μάλιστα το πρώτο ελληνικό μνημείο που 

εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το 1986, πριν 

ακόμα και από την Ακρόπολη των Αθηνών. 

Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα πέτρινα 

χωριά της Πελοποννήσου, την Ανδρίτσαινα, η οποία 

μας περιμένει να μας προσφέρει δροσερό 

τρεχούμενο νερό και καφέ στην πλατεία με το μεγάλο 

πλάτανο. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε στην 

Καρύταινα, έναν από τους πιο γραφικούς και 

ιστορικούς οικισμούς της Αρκαδίας, χτισμένη σε 

κορυφή λόφου γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Είναι ένας επιβλητικός διατηρητέος οικισμός που θα σας 

εντυπωσιάσει με τα πέτρινα διώροφα ή τριώροφα σπίτια 

μερικά του 19ου αιώνα, τα πλακόστρωτα σοκάκια 

καθώς και τις πολλές παλιές βυζαντινές εκκλησίες. Την 

ονομάζουν και «Τολέδο της Ελλάδας», τόσο για το 

κάστρο όσο και για τη γραφικότητα που τη χαρακτηρίζει. 

Στο χωριό Ψάρι θα επισκεφτούμε την Αρκαδιανή έναν 

πολυχώρο που διαθέτει μια βιοτεχνία που παράγει 

εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα, ένα εστιατόριο που 

σερβίρει απλή μαγειρική για κάθε εποχή (με αγνά υλικά 

από τον ιδιωτικό λαχανόκηπο), ξυλόφουρνους, Μουσείο 

Μαγειρικής με συλλογές παλιών βιβλίων-συνταγών και 

εργαλείων κουζίνας και πολλές άλλες εκπλήξεις για να 

πάρουμε μια γεύση από παραδοσιακή Μεσσηνία. 

Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

25.06, 22.07 320€ 450€ 

27.10 310€ 440€ 

11.11 295€ 425€ 

Φόρος διαμονής: 

 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν . 4389/2016, ανά 

ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου, που αναμένεται να εφαρμοσθεί από την 1/1/2018. 
Η χρέωση αναμένεται να είναι για το δωμάτιο την διανυκτέρευση: 

Ξενοδοχείο  3*= 1,50€ 

Ξενοδοχείο 4* = 3,00€ 

Ξενοδοχείο  5*= 4,00€ 

 

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. 

 

 

 



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.  

 

 
 

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. 

 

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 (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  

 

 

 

 

 

 
 


