
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νότια Πελοπόννησος 
 

 

Εξωτικές παραλίες, λιμνοθάλασσες, πολύχρωμες λίμνες, κάστρα, 

αρχαιότητες, ζούγκλες και παρατήρηση πουλιών στη Νότιας 

Πελοποννήσου 
 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις: 13.03, 25.03, 30.04, 18.06                 4 ημέρες 



 

 

 

                                                         

     

  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

VERSUS 

Ένα πλούσιο ταξίδι με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. 

Όλη μας η εμπειρία αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το 

οδοιπορικό, με «παρεμβάσεις» που θα λειτουργήσουν 

σαν «διαλείμματα» και θα μας προσφέρουν 

περισσότερη επαφή με τη φύση μέσα από τοπία 

αξεπέραστου μυθικού κάλλους και απόκοσμης 

απομόνωσης. Κάνουμε παρατήρηση πουλιών 

(birdwatching) στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, 

διασχίζουμε το φαράγγι του Πολυλυμνίου, βουτάμε 

στην παραμυθένια λίμνη Κάδη και εξερευνούμε 

μυστικά μονοπάτια. Αποκορύφωμα η πληρότητα της 

επίσκεψής μας στην μεγαλοπρεπή Αρχαία Μεσσήνη, 

έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους στην Ελλάδα, με χορταστική ξενάγηση από 

διπλωματούχο ξεναγό, αλλά και η ξενάγησή μας στην 

Κορώνη και τα αξιοθέατά της σε ένα πρόγραμμα που 

σπάνια περιλαμβάνεται.  

  Δυνατά σημεία του προγράμματος 

 

• 3 διανυκτερεύσεις στην Πύλο  

• Παρατήρηση πουλιών στη λιμνοθάλασσα Γιάλοβα 

με ειδικό οικοξεναγό για ατελείωτη... national 

geographic εμπειρία! 

• Βόλτα αλά Καραϊβική στην εξωτική Βοϊδοκοιλιά και 

τους αμμολόφους, με την ψιλή λευκή άμμο γεμάτη 

πανέμορφα κοχύλια! 

• Επίσκεψη στην ιστορική Πύλο και τα κυριότερα 

σημεία ενδιαφέροντος. 

• Περιήγηση στην αρχοντική Μεθώνη και το 

Βενετσιάνικο κάστρο της. 

• Ξενάγηση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου με 

τα θαυμάσια εκθέματα, που αφηγούνται την ιστορία 

της Πυλίας. 

• Γύρος της ιστορικής νήσου Σφακτηρίας με σκάφος 

(αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) 

• Διασχίζουμε το φαράγγι του Πολυλιμνίου κάνοντας 

πεζοπορία στο καταπράσινο δάσος. 

•  Κάνουμε βουτιά στα παγωμένα νερά της 

απόκοσμης λίμνης Κάδης και αντικρίζουμε έναν 

φαντασμαγορικό καταρράκτη 25 μέτρων! 

• Ξενάγηση στην Κορώνη και τα αξιοθέατά της που 

σπάνια περιλαμβάνεται! 

• Εμπεριστατωμένη ξενάγηση από διπλωματούχο 

ξεναγό στην επιβλητική Αρχαία Μεσσήνη. 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι σε λίγες γραμμές 

 
Με αρχικό μας προορισμό την 

«καρτποσταλική» Πύλο, ατενίζουμε τα 

ψηλά σπίτια και τις κεραμιδένιες στέγες, το 

Νιόκαστρο στα νότια που στέκει 

επιβλητικό στο ύψωμα ανάμεσα στα 

πεύκα, τη μεγάλη πλατεία των Τριών 

Ναυάρχων, ενώ χανόμαστε σε 

καλντερίμια κάτω από φοίνικες και 

αιωνόβια πλατάνια μέσα σε ένα 

νησιώτικο σκηνικό. Το Παλαιόκαστρο στα 

βόρεια, αλλά και το μακρόστενο νησάκι 

της Σφακτηρίας μπροστά στον κόλπο του 

Ναβαρίνου, όπου έγινε το 1827 η 

ξακουστή ναυμαχία, μας προσφέρουν 

συγκλονιστή θέα. Λίγο πιο πέρα η 

Γιάλοβα με τη λιμνοθάλασσά της και τα 

254 σπάνια είδη πτηνών μας υπόσχεται 

μια... national geographic εμπειρία, ενώ η 

διάσημη παραλία Βοϊδοκοιλιά με τα 

τιρκουάζ νερά και τους εξωτικούς 

αμμολόφους, συνθέτει ένα ειδυλλιακό 

σκηνικό από ταινία αλά «Γαλάζια Λίμνη». 

Διασχίζουμε το Φαράγγι του Πολυλιμνίου, 

κάνουμε πεζοπορία σε μυστηριώδη 

μονοπάτια, βουτάμε στα παγωμένα νερά 

της απόκοσμης Λίμνης Κάδης, ενώ 

βλέπουμε έναν φαντασμαγορικό 

καταρράκτη 25 μέτρων! Κάνουμε βόλτες 

στα σοκάκια της Κορώνης νομίζοντας ότι 

μπορεί να συναντήσουμε κάποιον ιππότη 

καθώς ανηφορίζουμε για το επιβλητικό 

της κάστρο, ενώ στο βάθος ατενίζουμε τη 

Μεθώνη, στην οποία θα βρεθούμε λίγο 

αργότερα, προκειμένου να 

περπατήσουμε κατά μήκος του 

Βενετσιάνικου κάστρου της και να 

χαθούμε στο μεσαιωνικό της παρελθόν. 

Αποκορύφωμα η επίσκεψή μας στην 

μεγαλοπρεπή Αρχαία Μεσσήνη, έναν 

από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. 

Νιώθουμε τη μυστηριακή της ενέργεια και 

ετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι πίσω στο 

χρόνο...  
 



 
 

 

Διασχίζουμε αρχαία μονοπάτια, περνάμε κάτω από πύλες που μοιάζουν να τις έχουν χτίσει γίγαντες, 

ανακαλύπτουμε αρχαία στάδια και αφουγκραζόμαστε ιστορίες χιλιετιών. Κάνουμε μυστικές βουτιές σε 

απόκοσμες λίμνες και εξερευνούμε τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Νότιας Πελοποννήσου. Περνάμε 

από φαράγγια υπό τους κελαρυστούς ήχους τρεχούμενων νερών, ενώ αντικρίζουμε παραμυθένια 

τοπία έτσι όπως τα φαντάζονταν οι ζωγράφοι της Αναγέννησης. Τρία ατρόμητα κάστρα, η Πύλος, η 

Κορώνη και η Μεθώνη, η εξωτική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και η εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα της 

Γιάλοβας, ορίζουν τη μεσσηνιακή ακτογραμμή. Ένα διαφορετικό  ταξίδι όπως μόνο το Versus Travel 

ξέρει να προσφέρει, αποκλειστικά για φυσιολάτρες, ενθουσιώδεις οπαδούς της περιπέτειας και 

φανατικούς της αρχαίας ιστορίας...  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                   
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχαία Μεσσήνη: Ταξίδι πίσω στο χρόνο 
 

Ένας εξαιρετικά διατηρημένος αρχαιολογικός χώρος, που 

ακτινοβολεί πολιτισμό μέσα στους αιώνες. H 

μεγαλοπρέπεια των Δελφών, αλλά και η ομορφιά του 

φυσικού τοπίου της αρχαίας Ολυμπίας, δένουν αρμονικά 

μέσα στο μεγαλείο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η ονομασία 

επιλέχθηκε από τη μυθική βασίλισσα Μεσσήνη, κόρη του 

Τρίοπα, βασιλιά του Άργους. Χτισμένη με βάση το 

ιπποδάμειο σύστημα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της 

Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους Ιθώμη, 

αποτελεί μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις του 

αρχαίου κόσμου. Η ίδρυσή της τοποθετείται στο 369 π.Χ. 

από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα  μετά τη νίκη του 

επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων. Ο 

Επαμεινώνδας απελευθέρωσε τη Μεσσηνία από τους 

Σπαρτιάτες για να χτίσει την πρωτεύουσα των ελεύθερων 

Μεσσηνίων. Η οικοδόμησή της έγινε σχεδόν ταυτόχρονα 

με την αρκαδική Μεγαλόπολη, ώστε να περιοριστεί η 

επιρροή της Σπάρτης. Η Αρχαία Μεσσήνη παρέμεινε το 

πολιτιστικό κέντρο της Μεσσηνίας μέχρι το 395 π.Χ., όπου 

καταστράφηκε ολοσχερώς από την επιδρομή των Γότθων 

του Αλάριχου. Η πόλη είχε τεράστιο τείχος, η περίμετρος 

του οποίου έφτανε τα εννέα χιλιόμετρα, και δύο πύλες, την 

Αρκαδική και τη Λακωνική. Η μεγαλοπρεπής Αρκαδική 

πύλη είναι ιδιαίτερη περίπτωση εισόδου αρχαίας πόλης, 

καθώς μοιάζει χτισμένη από Κύκλωπες, λόγω των 

γιγαντιαίων ογκόλιθων που την περιβάλουν. Το Θέατρο, 

είναι το πρώτο μνημείο που συναντά κανείς μπαίνοντας 

στον αρχαιολογικό χώρο. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η 

Κρήνη Αρσινόη (ονομάστηκε κατά την κόρη του μυθικού 

βασιλιά της Μεσσήνης Λεύκιππου και μητέρα του 

Ασκληπιού). Το νερό έφτανε εδώ από την πηγή της 

Κλεψύδρας, ενώ η δεξαμενή της Κρήνης είχε μήκος 40 

μέτρα. Τα ιερά του Διός Σωτήρος και ήρως (πιθανώς του 

Αριστομένη), το τεραστίων διαστάσεων Στάδιο, το 

Γυμνάσιο, το Εκκλησιαστήριο με τα χαρακτηριστικά 

χρωματιστά μωσαϊκά, το υποβλητικό Ασκληπιείο, το Ιερό 

της Αρτέμιδος με το διάφανο στέγαστρο, η Αγορά που 

καλύπτει έκταση 35 στρεμμάτων, το επιβλητικό Πρόπυλο, 

το Συνέδριο, ταφικά μνημεία, αλλά και διατηρητέοι ναοί, 

ακτινοβολούν μυστηριακή ενέργεια μέσα από ένα αστικό 

ταξίδι στο παρελθόν...  

 

 



 

Μεθώνη: Με άρωμα... Μεσαίωνα 

 
Οι δύο μεσσηνιακές καστροπολιτείες Μεθώνη - Κορώνη, «συμπληρώνουν» η μία την άλλη, γι' αυτό 

άλλωστε τα Κάστρα τους είναι γνωστά και ως «Οι δύο οφθαλμοί της Γαληνοτάτης» ανά το πέρασμα 

των αιώνων. Τα κάστρα τους ήκμασαν στην πρώτη ενετοκρατία, ενώ τον Μεσαίωνα υπήρξαν 

σημαντικοί σταθμοί για τα εμπορικά πλοία που ταξίδευαν από Δύση προς Ανατολή. Η γραφική 

Μεθώνη με τη ρομαντική ατμόσφαιρα, με τα χαμηλά της σπιτάκια, αλλά και με τις λουλουδιασμένες 

αυλές που αναβλύζουν αρώματα, είναι σίγουρο ότι θα σας γοητεύσει. 

 Απέχει 65 χλμ. από την Καλαμάτα και δίνει μία ακόμα νησιώτικη πινελιά στην καταπράσινη 

Πελοπόννησο. Η Μεθώνη ή Μοθώνη, ονομάστηκε έτσι από τον Μόθωνα λίθο, έναν βράχο, 

συνέχεια της ακτής, που προχωρεί σαν ύφαλος κάτω από τη θάλασσα. Το πρώτο της όνομα ήταν, 

σύμφωνα με τον Παυσανία, Πήδασος, ενώ ο Όμηρος την ανέφερε ως την τελευταία από τις εφτά 

πόλεις που προσέφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα, εάν αυτός δεχόταν να επιστρέψει στη μάχη 

κατά την πολιορκία της Τροίας. Το ωραιότερο σημείο της είναι το παραθαλάσσιο καλοδιατηρημένο 

Βενετσιάνικο κάστρο με το οκταγωνικό Μπούρτζι.  

Αξίζει να το περπατήσετε ολόκληρο, ιδίως τον πλακόστρωτο δρόμο της αγοράς που οδηγεί στην 

επιβλητική Πύλη της Θάλασσας κι από 'κει να φτάσετε μέχρι τα βράχια του Μόθωνα Λίθου στο 

Μπούρτζι. Χτισμένο από τους Ενετούς στις αρχές του 13ου αιώνα σε βραχώδη χερσόνησο, το 

τεράστιο κάστρο, από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, καταλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του 

ακρωτηρίου της δυτικής ακτής. Οι τρεις πλευρές του βρέχονται από τη θάλασσα ενώ η βόρεια, που 

βλέπει στην ξηρά, είναι ισχυρά οχυρωμένη από μια ακρόπολη. Εδώ βρίσκεται η εντυπωσιακή 

είσοδος, μια πέτρινη γέφυρα με 14 τόξα. Η επιβλητική πύλη του κάστρου διακοσμημένη με 

ανάγλυφα – ξεχωρίζει το εντοιχισμένο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Βενετίας – αποτελεί 

το εντυπωσιακότερο σημείο. Σήμερα η κωμόπολη των 1.200 κατοίκων στέκει δίπλα στο Κάστρο της.  

Μπορεί να μην συναντήσετε ιππότες, θα ακούσετε όμως την ιστορία για τον Ιωάννη Κουτρούλη, τον 

ιππότη που έζησε στο τέλος του 14ου αιώνα και περίμενε επτά χρόνια για να πάρει διαζύγιο η 

εκλεκτή της καρδιάς του για να την παντρευτεί. Στη συνέχεια, έγινε ο περίφημος «Γάμος του 

Κουτρούλη». Πλέον κάθε χρόνο, γίνεται η αναβίωσή του με αυθεντικές βενετσιάνικες φορεσιές.  

 

 



 

 

 

Κορώνη: Στα χνάρια των ιπποτών...  

 
Βόλτες σε ασβεστωμένα σοκάκια με αυθεντικό χρώμα, περαντζάδα στην προκυμαία, μαγευτικά 

ηλιοβασιλέματα... Η αρχοντική Κορώνη αντανακλά περασμένα μεγαλεία, ενώ ατενίζει δυο θάλασσες 

από το νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Πόλη των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, στρατηγικό 

σημείο, που την καθόρισε ιστορικά και την έκανε να ακμάσει ιδιαίτερα μεταξύ 13ου και 18ου αιώνα 

μ.Χ. ως σημαντικό εμπορικό κέντρο της εποχής. Έμεινε στη βενετσιάνικη κυριαρχία μέχρι το 1500 μ.Χ., 

ενώ μετά πέρασε στην τουρκική. Το διάσημο Κάστρο της, κυριεύει με τον επιβλητικό του όγκο σχεδόν 

ολόκληρο το ακρωτήριο Ακρίτας. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς άρχισε να χτίζεται (περίπου τον 13ο 

αιώνα), αλλά κατοικείται ακόμη. Τον πληθυσμό του αποτελούν τέσσερις οικογένειες που κρατάνε 

ζωντανά τα χαμηλοτάβανα σπιτάκια και οι πέντε καλόγριες της παλιοημερολογίτικης Μονής του 

Τιμίου Προδρόμου.  

 

 
 

Πρόκειται για ένα από τα κομψότερα δείγματα της βενετσιάνικης φρουριακής αρχιτεκτονικής και από 

τα ελάχιστα κάστρα που στο εσωτερικό τους σώζονται οικίες και ναοί, αλλά και λαξευμένοι τάφοι, 

υπόγειες θολωτές δεξαμενές, ο οκταγωνικός πύργος – δείγμα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής – οι 

εκκλησίες της Αγίας Σοφίας (βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα) και του Αγίου Χαραλάμπους (παλιό 

τζαμί που σήμερα λειτουργεί ως ορθόδοξος ναός). Η γραφική ανηφορική διαδρομή, που ξεκινάει 

από τον μόλο, μας γυρίζει αιώνες πίσω. Τα στενά καλντερίμια μας οδηγούν στην κεντρική πύλη του 

κάστρου, στη βόρεια πλευρά. Εδώ, ήταν συγκεντρωμένο το σύνολο του οικισμού στη προσπάθειά 

του να προφυλαχθεί από τις επιδρομές των κατακτητών και των πειρατών. Αξίζει μια στάση στο 

πλάτωμα του κάστρου για να θαυμάσετε τη συγκλονιστική θέα: όλος ο Μεσσηνιακός κόλπος στα 

πόδια σας και στο βάθος οι κορυφές του Ταΰγετου! Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος βρεθεί στην 

Κορώνη, πρέπει να δοκιμάσει ελιές και λάδι της περίφημης κορωνέικης ποικιλίας, προϊόντα στα οποία 

οφείλεται κατά παράδοση ο πλούτος των κατοίκων της. Έτσι βγήκε και η γνωστή φράση για τον 

«Μπάρμπα στην Κορώνη». 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Πύλος – Αρχαία Μεσσήνη (Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό) 

Συγκέντρωση και πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την Πύλο. Ανηφορίζουμε τα δρομάκια της,    

εξερευνούμε τις καρτποσταλικές παραλίες γύρω της και ανακαλύπτουμε τα μεσσηνιακά αξιοθέατά της. 

Η Πύλος είναι χτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και μας θυμίζει νησιώτικη πόλη. Κάνουμε 

τη βόλτα μας στην πλατεία των Τριών Ναυάρχων, βλέπουμε το Κάστρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο 

και απολαμβάνουμε περαντζάδα στην όμορφη προκυμαία, θαυμάζοντας την Σφακτηρία και τον 

κόλπο του Ναυαρίνου. Συνεχίζουμε 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 διπλωματούχο ξεναγό. Επιστροφή στην Πύλο για απογευματινή βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Λιμνοθάλασσα Γιάλοβα – Υδροβιότοπος – Παρατήρηση πουλιών – Παραλία Βοϊδοκοιλιά – 

Αμμόλοφοι – Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου – Ξενάγηση στην Πύλο – Γύρος της νήσου 

Σφακτηρίας με σκάφος (αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες) 

Ξεκινάμε την ημέρα μας με πρωινή επίσκεψη στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, γνωστή και ως Διβάρι 

(από τη λατινική λέξη vivarium, που 

σημαίνει «ιχθυοτροφείο»), έναν από 

τους σημαντικότερους 

υδροβιότοπους της Ευρώπης, 

καθώς αποτελεί το νοτιότερο 

μεταναστευτικό σταθμό των 

αποδημητικών πουλιών των 

Βαλκανίων από και προς την 

Αφρική.   

Βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βόρεια της 

Πύλου, ανάμεσα στον οικισμό 

Γιάλοβα και τον όρμο της 

Bοϊδοκοιλιάς, σε μια έκταση, 6.000 

στρεμμάτων, ενώ έχει χαρακτηριστεί 

περιοχή Natura 2000.  

Εδώ, βρίσκουν καταφύγιο 254 είδη πουλιών όπως ερωδιοί, κορμοράνοι, κιρκινέζια, αιγαιόγλαροι, 

φλαμίνγκος, ψαραετοί, βασιλαετοί, αλλά και το εξαιρετικά σπάνιο είδος του αφρικανικού χαμαιλέοντα, 

που θεωρείται ότι βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Άλλα πτηνά βρίσκονται στα φυλώματα και άλλα λιάζονται 

στην άμμο. Προμηθευόμαστε με κυάλια και με φωτογραφική μηχανή και ετοιμαζόμαστε για μια... 

national geographic εμπειρία, υπό τις οδηγίες ειδικού οικοξεναγού.  

Δίπλα ακριβώς στη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, βρίσκεται η εξωτική διάσημη παραλία της 

Βοϊδοκοιλιάς με το περίεργο, σχεδόν κυκλικό σχήμα. Το όνομά της προέρχεται από το Βουφράς, που 

σημαίνει «εκεί που ζουν τα βόδια». Αναφέρεται ακόμα σε αρχαία επιγραφή και ως Βούβοτα – 

Βοϊδοκοιλιά.  Η προφανέστερη ονομασία ωστόσο, μάλλον προέρχεται από τη μεγάλη καμπυλότητα 

που σχηματίζει ο κόλπος και το ότι μοιάζει με κοιλιά βοδιού.  

Τα γαλαζοπράσινα νερά, η ψιλή λευκή άμμος γεμάτη με πανέμορφα κοχύλια, οι αμμόλοφοι και το 

Παλαιόκαστρο που δεσπόζει στο λόφο, συνθέτουν χωρίς αμφιβολία ένα ειδυλλιακό σκηνικό. Η 

Βοϊδοκοιλιά είναι συν τοις άλλοις και σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, αφού η λεγόμενη Σπηλιά του 

Νέστορα, στη βάση του κάστρου, θεωρείται ότι κατοικούνταν ήδη από τη νεολιθική εποχή. Συνεχίζουμε 

για μια επίσκεψη στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, με τα θαυμάσια εκθέματα, που αφηγούνται 

την ιστορία της Πυλίας από την απώτερη προϊστορία έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Ακολουθεί μια 

χορταστική ξενάγηση στην Πύλο, ενώ αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα κάνουμε το γύρο της 

νήσου Σφακτηρίας με σκάφος. 

Η Σφακτηρία, είναι μια βραχονησίδα με μεγάλη ιστορία μπροστά στο λιμάνι της Πύλου. Πήρε το όνομά 



της κατά πάσα πιθανότητα από το ρήμα σφάζω που σήμαινε και θυσιάζω, επειδή εκεί 

πραγματοποιούσαν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου θυσίες προς τιμήν του θεού Ποσειδώνα. Η 

βραχώδης ομορφιά της εντυπωσιάζει, το ίδιο και η εξαιρετική θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου από τη 

μία και του Ιονίου πελάγους από την άλλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

  

3η ημέρα:  Φαράγγι Πολυλιμνίου – Πεζοπορία στο δάσος – Λίμνη Κάδη – Καταρράκτης – Κορώνη – 

Κάστρο 

Πρωινή αναχώρηση με μικρά οχήματα για το φαράγγι του Πολυλιμνίου, που βρίσκεται κοντά στον  

δρόμο που συνδέει την Καλαμάτα 

με την Πύλο.  

Κρυφά μονοπάτια, απόκοσμες 

λίμνες, ξύλινες γεφυρούλες, 

επιβλητικοί καταρράκτες... ένας 

από τους   καλύτερα κρυμμένους 

θησαυρούς της Πελοποννήσου, 

περικυκλωμένος aπό ελαιώνες 

και αμπέλια. Απολαμβάνουμε 

πεζοπορία στο δάσος υπό τους 

ήχους του τρεχούμενου νερού, 

διασχίζουμε μικρά φαράγγια με 

φόντο πολύχρωμες λίμνες μέσα 

από την ωραιότερη και 

ευκολότερη διαδρομή προς τη 

λίμνη Κάδη,   με τον 

φαντασμαγορικό, είκοσι πέντε 

μέτρων καταρράκτη που πέφτει 

με ορμή στα γαλαζοπράσινα νερά της.  Οι λάτρεις της περιπέτειας εδώ θα έχουν την ευκαιρία για μια 

τολμηρή βουτιά από... ψηλά! Ακολουθώντας τις ταμπέλες προς αυτήν, συναντάμε μετά από 15 

περίπου λεπτά πεζοπορίας, πρώτα τη λίμνη του Ιταλού, που θυμίζει μικρή φυσική πισίνα, λαξευμένη 

στα βράχια που την περιβάλλουν.  Μια βουτιά στα παγωμένα της νερά ίσως αποδειχθεί άκρως 

αναζωογονητική.   Μετά τη λίμνη του Ιταλού, το μονοπάτι σχεδόν εξαφανίζεται, ενώ ελάχιστα λεπτά 

αργότερα βρισκόμαστε στην όχθη της Καδούλας, της μικρής παραμυθένιας λίμνης που πήρε το 

όνομά της από το σχήμα της (το οποίο θυμίζει καρδούλα). Καθώς προχωράμε ακούμε τον 

καταρράκτη να πέφτει με ορμή στην Κάδη, λίγα μέτρα πιο πάνω. Υπέροχα, βαθυπράσινα νερά 

καθρεφτίζουν την ειδυλλιακή βλάστηση που την περιβάλλει, ενώ για μοναδική αίσθηση φυσικού 

jacuzzi, πλησιάζουμε το σημείο όπου καταλήγει ο καταρράκτης, ακριβώς κάτω από το παγωμένο 

νερό. Μετά από μια χορταστική βόλτα μέσα στη φύση, στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την Κορώνη, στο 

νοτιοδυτικό άκρο του Μεσσηνιακού Κόλπου, με κύρια αξιοθέατα  το ενετικό κάστρο στην κορυφή και 

το γραφικό λιμανάκι στα πόδια του οικισμού. Το Κάστρο είναι  το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς 

μπαίνοντας στην πόλη. Χτίστηκε από τους Βενετούς στα τέλη του 13ου αιώνα πάνω στα ερείπια 

βυζαντινού φρουρίου.  Τα σπουδαιότερα μνημεία του είναι ο βυζαντινός ναός της Αγίας Σοφίας, ο 

ναός του Αγίου Χαραλάμπους κι ένας μεγάλος οκταγωνικός πύργος στον εσωτερικό περίβολο.  

Μέσα στο κάστρο σώζονται λαξευμένοι τάφοι, βενετσιάνικες στέρνες, τούρκικο χαμάμ και οι «θόλοι», 

δηλαδή μπαρουταποθήκες.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Μεθώνη – Αθήνα 

Πρωινή αναχώρηση για τη Μεθώνη με το καλοδιατηρημένο Βενετσιάνικο κάστρο που το ακουμπάει η 

θάλασσα. Με τα χαμηλά της σπιτάκια, με τις λουλουδιασμένες αυλές που αναβλύζουν αρώματα, η 

όμορφη Μεθώνη θα σας γοητεύσει. Περπατάμε κατά μήκος του κάστρου, αλλά και στον 

πλακόστρωτο δρόμο της αγοράς που οδηγεί στην επιβλητική Πύλη της Θάλασσας κι από 'κει  

φτάνουμε μέχρι τα βράχια του Μόθωνα Λίθου στο Μπούρτζι. Η περαντζάδα με τα φανάρια και τα 

παγκάκια είναι ό,τι καλύτερο για μια απογευματινή βόλτα λίγο πριν την αναχώρηση για Αθήνα.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
• Μεταφορές/μετακινήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4*. 

• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, είσοδοι, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα. 

• Ξενάγηση από επίσημο διπλωματούχο ξεναγό στην Αρχαία Μεσσήνη. 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών. 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων, εκτός αν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

• Προσωπικά έξοδα  

• Φόρος διαμονής* 

 

 

 
 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                              

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

13.03, 25.03, 18.06 € 289 € 439 

30.04 € 305 € 465 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ: 

 

Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 

συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 

που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 

Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 

σας ζητούνται και καταθέτοντας το ποσό της προκαταβολής κατ’ άτομο εντός της χρονικής 

προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 

Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 

πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση. 

 

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. 

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 (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  

 

 

 

 

 

 
 


