
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις:  14.11, 21.11, 28.11.2019                                                            4 Ημέρες 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Γιορτή Μανιταριών στην Άνω Χώρα της 

ορεινής Ναυπακτίας  

Ορεινά Παραδοσιακά χωριά, τα «Κράβαρα» που χάνονται μέσα στα σύννεφα 

– Πεζοπορία σε ελατοσκέπαστες διαδρομές –  

Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας – Μονή Αμπελακιώτισσας –  

Μάζεμα και Μαγείρεμα μανιταριών με έμπειρο μανιταρολόγο!                                                                                                               

(με διαμονή στη γραφική Άνω Χώρα) 

Super προσφορά τιμής! 

 



Η διαφορετικότητα του Versus 
 
➢ Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή στο πολυτελές Crystal Mountain Resort 3* 

➢ Υποδοχή με τοπικό καλωσόρισμα (λικέρ ή τσίπουρο). 

➢ Ιδιαίτερο πρωινό με χωριάτικο τραχανά, χωριάτικο λουκάνικο και μπουκιές τηγανόψωμου,από τα 

χέρια της κυρίας Σούλας καθώς επίσης και σπιτικές μαρμελάδες(πορτοκάλι,καρότο,κυδώνι κτλ.). 

➢ Το νερό που πίνουμε στο ξενοδοχείο μας έρχεται κατευθείαν από τις πηγές του βουνού! 

➢ Καθημερινά δείπνο στο ξενοδοχείο μας, με ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου (όπως αγριογούρουνο 

και χοιρινό με σάλτσα δαμάσκηνου, εκπληκτική καστανόσουπα, ζυμωτό ψωμί ημέρας με καρπό 

κράνα, χορτόπιτα, κόκκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και τριμμένη φέτα, επίσης όλα 

αυτά... από τα χέρια της κυρίας Σούλας! Και με απεριόριστη κατανάλωση τοπικού κρασιού 

χύμα(όχι ετικέτες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Παρακολούθηση απόσταξης τσίπουρου μέσα στο αποστακτήριο του ξενοδοχείου μας, ειδικά για 

τους πελάτες μας! 

➢ Μία ώρα πεζοπορία μέσα στο ελατοσκέπαστο δάσος (μέσα από ένα καταρράκτη) καταλήγοντας 

στη συνέχεια στο κέντρο του χωριού, με επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο. Εκεί θα θαυμάσουμε 

τον αγαπημένο μας αργαλειό, την «άγνωστη» γιδοκουρεύτρα, μια vintage μπαρμπέρικη καρέκλα, 

και πολύ όμορφα τρανζίστορ και γραφομηχανές. 

➢ Μετά θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (1846), με ένα πάλευκο ταβάνι και στη μέση του 

ναού, βρίσκεται η εικόνα του αγίου, τα μάτια του οποίου σε «ακολουθούν» όπου κι αν σταθείς 

στον χώρο! 

«Κυνήγι Μανιταριών!» Έμπειρος μανιταρολόγος και γνώστης των ιδιαιτεροτήτων τους, μας κατευθύνει 

σε έναν κυνήγι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, συλλέγουμε 

μονάχα τα βρώσιμα μανιτάρια. 

➢ Επίσκεψη στο «Στέκι Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη», ένα τύπου μουσείο, με δίσκους βινυλίου και 

κασέτες, όπου ο πελάτης μόνος του, κάνει επιλογή μουσικής του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. 

➢ Στην πλατεία της Ανω Χώρας θα δούμε το μουσειακό είδος (πια), το λεωφορείο της γραμμής, την 

παλιά Μercedes, που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εκτελούσε το «ηρωικό» ταξίδι από τη 

Ναύπακτο για τα χωριά των Κραβάρων! Ο γνωστός μας «Καρνάβαλος»! 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ημέρα:  Πέμπτη  Αθήνα – Ναύπακτος- Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας - 

Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας 

Αναχώρηση από Αθήνα (07.00) και μέσω Ρίου-Αντίριου, με 

ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε στην παραθαλάσσια 

καστροπολιτεία της Ναυπάκτου. Σήμα κατατεθέν της 

Ναυπάκτου αποτελεί το λιμάνι της, που είναι η καρδιά της 

πόλης, και όχι άδικα. Το υπέροχο σκηνικό του λιμανιού 

ολοκληρώνει το τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης, οι 

πολύχρωμες βάρκες και τα ιστιοπλοϊκά. Στο δυτικό βραχίονα 

του λιμανιού θα δεις το άγαλμα του Ανεμογιάννη, ενός ναύτη 

που έδωσε τη ζωή του σε μια αποστολή αυτοκτονίας το 1821! 

Λίγο παραπέρα βρίσκεται και το άγαλμα του Μιγκέλ ντε 

Θερβάντες, συγγραφέας του μέγιστου Δον Κιχώτη, που 

πολέμησε στη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) χάνοντας μάλιστα το αριστερό του χέρι. 

Ελεύθερο μεσημεριανό γεύμα με θέα το κάστρο της! 

Ανεβαίνουμε προς την Τερψιθέα, ορεινό χωριό σε υψόμετρο 750 μέτρων, κατόπιν στην 

Ελατού, ένα πανέμορφο χωριουδάκι με πέτρινα σπίτια, κόκκινες κεραμιδοσκεπές, 

πέτρινα καλντερίμια και μετά στην Άνω Χώρα. Κτισμένος αμφιθεατρικά στην πλαγιά του 

Κόρακα, κάτω από τις τελευταίες κορυφές της Πίνδου, ο οικισμός είναι γνωστός 

ιστορικά και με το όνομα Μεγάλη Λομποτινά. Η Άνω Χώρα, σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, 

αποτελεί συνέχεια του φυσικού κάλλους που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στη 

διαδρομή μας και εμπλουτίζεται από καστανιές, γι’ αυτό οι ντόπιοι κάτοικοι έχουν 

θεσμοθετήσει κάθε χρόνο την παραδοσιακή γιορτή του κάστανου! Εκτός από 

κεφαλοχώρι, αποτελεί και έναν αναπτυγμένο τουριστικό προορισμό. Χτισμένη κοντά 

στην πλαγιά της κορυφής «Συρτά της Παπαδιάς», έχει κι αυτή την ιστορία της: μετά την 

πτώση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, στον οικισμό που υπήρχε τότε βρήκε 

καταφύγιο η σημαντική οικογένεια του Βυζαντίου, οι Κανναβοί, από την οποία είχε 

αναδειχθεί και αυτοκράτορας. Επίσης, η Άνω Χώρα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά 

τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αφού, καθώς ήταν δυσπρόσιτη για τους 

Τούρκους, αποτελούσε κέντρο διοίκησης για τους τοπικούς αρματολούς και 

οπλαρχηγούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα:  Παρασκευή   Άνω Χώρα-Αμπελακιώτισσα (Κόζιτσα) 

Πλούσιο πρωινό πρόγευμα, ξεκινάμε για να 

γνωρίσουμε το Λαογραφικό Μουσείο και  

Το νερόμυλο! Κατόπιν αναχωρούμε για να 

γνωρίσουμε και πιο πέρα από την Άνω 

Χώρα,καθώς η ορεινή Ναυπακτία δεν «σταματά» 

εδώ! Στα 900μ. υψόμετρο και με θέα το φαράγγι 

Κάκκαβου, βρίσκεται η Αμπελακιώτισσα! 

Εκτός από την καταπληκτική διαδρομή, τη θέα 

στο φαράγγι, και την επιβλητική 

βουνοκορφή Τσεκούρα, είναι γνωστή γιατί εδώ 

βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της 

Αμπελακιώτισσας.  Εδώ λοιπόν το 1455, βρέθηκε 

από ποιμένες η εικόνα της Θεοτόκου, 

κρεμασμένη σ' ένα δέντρο! Ο θρύλος θέλει να «έρχεται» από τα Αμπελάκια της 

Θεσσαλίας με θαυματουργό τρόπο. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στη θεσσαλική πεδιάδα, 

έκαψαν το εκεί μοναστήρι και πέταξαν το εικόνισμα στον Πηνειό. Το 1456 με τη 

συνδρομή των Αμπελακιωτών θεμελιώθηκε ο ναός, ενώ το 1469 δημιουργήθηκαν οι 

πρώτοι μοναστικοί πυρήνες. Το μοναστήρι λόγω των πλούσιων εκκλησιαστικών του 



κειμηλίων έχει χαρακτηριστεί ως «ιερά κιβωτός της Ναυπακτίας»: εκτός από την εικόνα 

της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, στη μονή φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια 

όπως ο χρυσοκέντητος σπάνιος επιτάφιος, έργο της φημισμένης  κεντήστρας 

Μαριώρας από την Κωνσταντινούπολη (1735) και η λάρνακα του Αγίου Πολυκάρπου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα:  Σάββατο – «Κυνήγι» & Μαγείρεμα Μανιταριών  
Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναδικό «κυνήγι» μας! 

Απολαμβάνουμε τη φύση! Αναριθμήτα τα είδη μανιταριών που συναντά κανείς στο 

δάσος της Ορεινής Ναυπακτίας. Τόσο ποικιλόμορφα και ιδιαίτερα που σαγηνεύουν 

όποιον τα βρει, ώστε να επιθυμεί να τα γευτεί.  

Προσοχή όμως! Δεν είναι όλα τα μανιτάρια αθώα! Έμπειρος μανιταρολόγος και 

γνώστης των ιδιαιτεροτήτων τους, μας κατευθύνει σε έναν κυνήγι διαφορετικό από τα 

συνηθισμένα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, συλλέγουμε μονάχα τα βρώσιμα 

μανιτάρια. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, μαθαίνουμε να τα καθαρίζουμε σωστά και 

τα μαγειρεύουμε με όλο μας το μεράκι! Ταξιδέψτε σε μια γευσιγνωσία άγριων 

μανιταριών!     Γευθείτε, απολαύστε, μαγειρέψτε μανιτάρια! 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Κυριακή  

- Επιστροφή στην 

Αθήνα 

Check out από το 

ξενοδοχείο μας. 

Σήμερα αρχίζει ο 

δρόμος της 

επιστροφής , με 

ενδιάμεσες στάσεις για 

την Αθήνα.      

 

 



 

Κουζίνα & Προϊόντα Ορεινής Ναυπακτίας/  Οι συγκλονιστικότερες γεύσεις! 

Βότανα: Ρίγανη, χαμομήλι, τσάι, αγριομάραθος .  

Ντόπιες λιχουδιές: Τράγος με φασολάκια, γίδα, τράγος και ζυγούρι κοκκινιστά με 

χυλοπίτες, καστανόσουπα. 

Επίσης τσιγαρίθρα! Είναι το κομμάτι από το λίπος και το κρέας του χοιρινού που μένει 

έπειτα από ειδική επεξεργασία και μαγείρεμα από τους ντόπιους. 

Ιδιαίτερες σπιτικές πίτες, όπως μια πολύ ιδιαίτερη τραχανόπιτα χωρίς φύλλο. 

✓ Καρυδόπιτα, ραβανί! 

Και  Καθημερινά δείπνο στο ξενοδοχείο μας, με ιδιαίτερες γεύσεις του τόπου (όπως 

αγριογούρουνο και χοιρινό με σάλτσα δαμάσκηνου,εκπληκτική καστανόσουπα, ζυμωτό 
ψωμί ημέρας, με καρπό κράνα, χορτόπιτα, κόκκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και 

τριμμένη φέτα, επίσης όλα αυτά... από τα χέρια της κυρίας Σούλας! 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή στο πολυτελές Crystal Mountain Resort 3* στη γραφική Άνω Χώρα 

Ναυπακτίας! 

• Παραδοσιακό πρωινό μπουφέ   (όπως περιγράφεται στη «Διαφορετικότητα Versus”) 

• Ημιδιατροφή καθημερινά (τα δείπνο είναι σερβιριστά με ιδιαίτερες γεύσεις και με 

απεριόριστη κατανάλωση τοπικού χύμα κρασιού (όχι ετικέτες) 

• Υποδοχή με τοπικό καλωσόρισμα  (λικέρ ή τσίπουρο) 

• Εκδρομές-περιηγήσεις, ως αναφέρονται στο πρόγραμμα και στην ενότητα                         

«Διαφορετικότητα Versus” 

• «Κυνήγι»/ Μάζεμα και Μαγείρεμα μανιταριών 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, ενημερωτικό εκδρομής, sudoku 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 

• ΦΠΑ. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία 

• Προσωπικά έξοδα  

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα  

• Φόρος διαμονής* (1,5€/δωμάτιο)  

 

Σημαντική Σημείωση εκδρομής: 

Στην περίπτωση που δεν έχει βρέξει αρκετά και δεν 

υπάρχουν μανιτάρια στο δάσος, θα αρκεστούμε σε 

απλή πεζοπορία! 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                                                 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων στις αναχωρήσεις 14  & 28.11.2019 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

14.11.2019 

21.11.2019 

28.11.2019 
€ 249 € 295  € 239 

Ζητήστε μας πληροφορίες για αναχωρήσεις κι άλλων εορταστικών εκδηλώσεων για το 2020! 

(τιμές αναμένονται) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος 

φόρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του 

Ν. 4389/2016. Στις αναγραφόμενες τιμές 

των ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα 

πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη 

απευθείας στο ξενοδοχείο. 

 

Ο φόρος διαμορφώνεται για ξενοδοχεία: 

2*, 0,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

3*, 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

4*, 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

5*, 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Crystal Mountain Hotel βρίσκεται στο γραφικό χωριό της Άνω Χώρας στη Ορεινή 

Ναυπακτία, σε υψόμετρο 1.100 μ. και απέχει 52χλμ. από τη Ναύπακτο.  Το Crystal 

Mountain Hotel βρίσκεται στο γραφικό χωριό της Άνω Χώρας στη Ορεινή Ναυπακτία, 

σε υψόμετρο 1.100 μ. και 52χλμ. από τη Ναύπακτο.  

Ανάμεσα σε έλατα και καστανιές, στην πλαγιά ενός βουνού «κακομαθημένου» από τη 

μητέρα Φύση εμπνευστήκαμε ένα χώρο ιδανικό για σας. Δημιουργήσαμε το 

ξενοδοχείο μας, στο γραφικό χωριό Άνω Χώρα, σε υψόμετρο 1.100 μ. και 

μόλις 52χλμ. από τη Ναύπακτο. 

Μοναδικά τοποθετημένο στο κέντρο διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως 

η μαγευτική διαδρομή στο δάσος με τα έλατα και τις καστανιές, η περιπετειώδης 

πεζοπορία στο μονοπάτι του Ηρακλή & το γεφύρι του Κάκαβου, το ονειρεμένο πικ-νικ 

στον Αϊ Γιάννη και οι αγχολυτικοί περίπατοι στη γραφική Άνω Χώρα. Χωμένο στην αγκαλιά της 

παρθένας ελληνικής φύσης, το ξενοδοχείο μας σάς υπόσχεται σπιτική φιλοξενία συνδυασμένη με 

ασύγκριτη χαλάρωση! 

 Με μία αίσθηση παιδικής ξενοιασιάς, που ξυπνάει αναμνήσεις από διακοπές «στο χωριό», εδώ 

θα ξεχάσετε το θόρυβο της πόλης και το άγχος των υποχρεώσεων. 

Στα φιλόξενα δωμάτια μας θα βρείτε σύγχρονες ανέσεις σε μία ατμόσφαιρα θαλπωρής και 

οικειότητας. Παραδοθείτε στη ραστώνη που προσφέρουν τα queen & king size κρεβάτια μας και 

χαλαρώστε στο καθιστικό του δωματίου σας. Σε κάθε όροφο κυριαρχούν διαφορετικές ζεστές 

γήινες χρωματικές αποχρώσεις, ενώ η θέα πλαισιώνεται από τις ελάτινες παρυφές των 

Κραβάρων και το γραφικό χωριό της Άνω Χώρας. 

Βυθιστείτε στην ηρεμία της φύσης, τη χαλάρωση που σας προσφέρει το ξενοδοχείο μας και 

κακομάθετε τον εαυτό σας σαν να μην υπάρχει αύριο... 

Άνω Χώρα, Αιτωλοακαρνανία, 300 23 Τηλ: 26340 41555 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

 

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  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 

 

 

 


