
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναχώρηση: 16.04                   5 ημέρες 

  

  

Ζήστε φέτος το Κερκυραϊκό Πάσχα, ένα από τα ωραιότερα, τα πιο τελετουργικά και κυρίως το πιο 

μελωδικό στην Ελλάδα. Οι πολυέλαιοι της μητρόπολης σείονται μες στο σκοτάδι υπό τους ήχους του 

εκκλησιαστικού οργάνου τη στιγμή του θανάτου του Χριστού. Οι φιλαρμονικές παίζουν πένθιμα 

εμβατήρια συνοδεύοντας τους Επιταφίους στο Λιστόν, ενώ όλη η πόλη έχει βαφτεί στο μωβ φως. Και 

μετά το σπάσιμο των κανατιών έρχεται η σειρά να παίξουν τις χαρούμενες μάρτσιες. Οι εορτασμοί 

του Πάσχα στην Κέρκυρα δεν μοιάζουν με τα παραδοσιακά ελληνικά έθιμα, με τα οποία έχουμε 

ταυτίσει αυτή τη γιορτή. 

Μοναδικό Κερκυραϊκό 

Πάσχα 
 



 
 

    

Γαστρονομικές προτάσεις 

 Στο κέντρο και την αγορά της πόλης απλώνεται η μυρωδιά της «φογάτσας», του 

παραδοσιακού κερκυραϊκού γλυκίσματος των ημερών, ενός είδους τσουρεκιού με 

βενετσιάνικη προέλευση. 

 Οι «κολομπίνες», ένα είδος χριστόψωμου σε σχήμα περιστεριού. 

 Οι Κερκυραίοι επιστρέφουν για το παραδοσιακό τραπέζι, όπου τρώνε ένα 

διαφορετικό είδος μαγειρίτσας, τα «τσιλίχουρδα». Αυτή η «μαγειρίτσα» δεν είναι 

σούπα, αλλά φαγητό κατσαρόλας. Γίνεται με χοντροκομμένα εντόσθια αρνιού 

χωρίς ρύζι, με πηχτή σάλτσα από πολλά ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, 

μαϊντανό, άνηθο, αλάτι, πολύ πιπέρι και στο τέλος λεμόνι. 

 Πάρτε λικέρ από κουμ-κουάτ, που σημαίνει χρυσό πορτοκάλι.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η διαφορετικότητα του Versus 

Σας εξασφαλίσαμε διαμονή σε 2 διαφορετικά ξενοδοχεία, ώστε να καλύψουμε τις 

ανάγκες σας:  

 Διαμονή στο εξαιρετικό ξενοδοχείο Mayor Mon Repos “Art Hotel” σε προνομιακή τοποθεσία σε 

απόσταση αναπνοής από την «καρδιά» των εκδηλώσεων. 

 Διαμονή στο φιλικό Apollo Palace στη Μεσογγή, χτισμένο στο ύφος ενός Κερκυραϊκού χωριού. 

 Με ημιδιατροφή καθημερινά 

 Αναστάσιμο δείπνο και πασχαλινό γεύμα εντός της τιμής 

 Τοπικός ξεναγός στα αξιοθέατα και στους αρχαιολογικούς χώρους για εμπεριστατωμένες 

ξεναγήσεις. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα (Μεγ. Πέμπτη): Αθήνα – Κέρκυρα  

[16/04] 

Αναχώρηση στις 06:00 από την Αθήνα και μέσω 

της νέας γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου θα φτάσουμε 

στην Άρτα και από εκεί στην Ηγουμενίτσα, όπου 

θα επιβιβαστούμε στο καράβι της γραμμής για να 

περάσουμε απέναντι στην όμορφη Κέρκυρα. 

Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.  

 

2η ημέρα (Μεγ. Παρασκευή): Αχίλλειον – 

Κανόνι – Μουσείο Casa Pαrlante – Επιτάφιος 

[17/04] 

Πρόγευμα και επίσκεψη στο ανάκτορο Αχίλλειο, 

που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο γνωστά 

και σημαντικά αξιοθέατα στην Κέρκυρα. Χτίστηκε 

το 19o αιώνα κατά παραγγελία της 

Αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, πιο 

γνωστής ως Σίσσυ. Ολάνθιστοι κήποι γύρω από 

το παλάτι μαγεύουν τον επισκέπτη. Θα 

θαυμάσουμε τους εξαιρετικούς πίνακες και τα 

υπόλοιπα εκθέματα και θα απολαύσουμε μια 

ολοκληρωμένη ξενάγηση από τοπικό ξεναγό. Θα 

συνεχίσουμε για το Κανόνι, με την πανοραμική 

θέα στη Μονή Βλαχέρνας, και το Ποντικονήσι. 

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Casa Parlante, το 

πιο… ζωντανό μουσείο της Κέρκυρας. Με 

κινούμενες ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής 

τεχνολογίας, αλλά και με την πιστή διακόσμηση 

και επίπλωση, το Casa Parlante υπόσχεται να 

σας ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή. Επιστρέφουμε 

στο ξενοδοχείο, χρόνος για ξεκούραση. Το 

απόγευμα δείπνο στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 

και πάλι για την πόλη της Κέρκυρας, που 

κατακλύζεται από πιστούς. Στολισμένη πένθιμα με 

μωβ φλάμπουρα και μπάντες σε κάθε γειτονιά 

αποπνέει  ατμόσφαιρα κατάνυξης, ενώ οι 

επιτάφιοι θα συναντηθούν στην κεντρική πλατεία 

της Σπιανάδας. Μέσα σε ένα έντονα φορτισμένο 

συγκινησιακά κλίμα, η μεγάλη χορωδία της 

Μητρόπολης ψάλλει το «Αι γενεαί πάσαι», ενώ 

παράλληλα ο ιερός κλήρος, αλλά και πλήθος 

πολιτών, ακολουθούν τον Επιτάφιο με αργά 

κατανυκτικά βήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και διανυκτέρευση. 

 

Αχίλλειον 

 

____ 

Κανόνι 

 

____ 

Casa Parlante 

 

____ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ημέρα (Μεγ. Σάββατο): Πόλη – Κανάτια 

(Μπότηδες) – Μπενίτσες [18/04] 

Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη 

της Κέρκυρας, όπου θα παρακολουθήσουμε τη 

λιτανεία του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Με συνοδεία φιλαρμονικών οι πιστοί ακολουθούν 

τον Άγιο μέχρι το φρούριο. Με το σήμα της 

πρώτης Ανάστασης στις 11 π.μ., οι κάτοικοι της 

Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό – 

τους Μπότηδες – από τα μπαλκόνια τους. Οι 

μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα, η πόλη 

γιορτάζει την «Πρώτη Ανάσταση». Το απόγευμα 

θα επισκεφτούμε τις Μπενίτσες, που είναι ίσως 

ένα από τα πιο γνωστά παραθαλάσσια χωριά 

της Ελλάδας. Είναι ένα παλιό παραδοσιακό 

χωριό, που εξακολουθεί να ασκεί μια περίεργη 

έλξη στους επισκέπτες. Θα απολαύσουμε τον 

απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ αναχωρούμε για να 

παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της 

Ανάστασης και μετά θα δειπνήσουμε με την 

παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλες πασχαλινές 

λιχουδιές. Διανυκτέρευση.  

 

4η ημέρα (Κυριακή του Πάσχα): Πασχαλινό 

γεύμα – Σπιανάδα [19/04] 

Πλούσιο πρόγευμα και η λαμπριάτικη σημερινή 

ημέρα είναι αφιερωμένη σε σας, να απολαύσετε 

τις ανέσεις του ξενοδοχείου και να γευτείτε 

εκλεκτούς ουζομεζέδες, καθώς ψήνεται το 

πατροπαράδοτο αρνάκι. Το μεσημέρι θα έχουμε 

το πασχαλινό μας εορταστικό γεύμα, με πολλές 

πασχαλιάτικες λιχουδιές, κόκκινα αυγά και 

τσουρέκια, μουσική και παραδοσιακούς χορούς. 

Το απόγευμα τι θα λέγατε για μια ωραία βόλτα στη 

Σπιανάδα, τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων; 

Θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας στο Λιστόν, 

θαυμάζοντας το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 

Γεωργίου και το επιβλητικό παλαιό φρούριο. Θα 

συνεχίσουμε για Παλιοκαστρίτσα, ένας 

πραγματικά επίγειος παράδεισος. Ψηλά στο 

βράχο προβάλλει η Ιερά Μονή Παναγίας 

Παλαιοκαστρίτσας, ιστορική μονή του 12ου 

αιώνα Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα (Δευτέρα του Πάσχα): Κέρκυρα - 

Αθήνα [20/04] 

Πρωινό και αναχώρηση για την Αθήνα με 

ενδιάμεσες στάσεις.  

 

Κανάτια 

 

____ 

Μπενίτσες 

 

____ 

Σπιανάδα 

 

____ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ανά άτομο για 5 ημέρες  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΚΛΙΝΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

 

Mayor Mon Repos  

“Art Hotel” 4* 

€535 €889 

€535 

Περιορισμένη 

διαθεσιμότητα 

Apollo Palace 5* €359 €429 

€325 

Περιορισμένη 

διαθεσιμότητα 

Περιλαμβάνονται για το ξενοδοχείο 

MAYOR MON REPOS 

 Μεταφορές/μετακινήσεις με κλιματιζόμενο 

πούλμαν 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – 

Ηγουμενίτσα 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

Mayor Mon Repos “Art Hotel” σε δωμάτια με 

πλαϊνή θέα στην θάλασσα 

 Πρωινό και βραδινό (εκτός της Κυριακής το 

Πάσχα που αντικαθίσταται από το μεσημεριανό 

γεύμα) 

 Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη 

 Μεγάλο Σάββατο: Πρωινός μπουφές & 

Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακά Πασχαλινά 

πιάτα, συμπεριλαμβανομένης «Μαγειρίτσας». 

 Κυριακή του Πάσχα: Πρωινό με σαμπάνια, 

brioche, κόκκινα αυγά και επιλογή από 

πασχαλινά εδέσματα. Μεσημεριανός εορταστικός 

μπουφές με παραδοσιακό αρνί στη σούβλα, 

σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά, κόκκινα αυγά, 

φρούτα και γλυκά.  Το Πασχαλινό τραπέζι θα 

συνοδεύεται από παραδοσιακούς χορούς, 

τραγούδι και πολύ διασκέδαση. 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Τοπικός ξεναγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

ασφάλισης μέχρι 75 ετών. 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 

 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Ατομικά έξοδα.  

 Φόρος διαμονής. 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται για το ξενοδοχείο 

APOLLO PALACE 

 Μεταφορές/μετακινήσεις με κλιματιζόμενο 

πούλμαν 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – 

Ηγουμενίτσα 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

Apollo Palace  

 Πρωινό και βραδινό (εκτός της Κυριακής το 

Πάσχα που αντικαθίσταται από το μεσημεριανό 

γεύμα) 

 Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη 

 Τσουρέκια και Πασχαλικά αυγά στο δωμάτιο και 

λαμπάδα για την Ανάσταση 

 Μεγάλο Σάββατο: Πρωινός μπουφές & 

Αναστάσιμο δείπνο  με πατροπαράδοτη 

Μαγειρίτσα, πασχαλινά αυγά, τσουρέκια και 

πλούσιο Αναστάσιμο μπουφέ 

 Κυριακή του Πάσχα: Πρωινός μπουφές και 

μεσημεριανό Πασχαλινό παραδοσιακό γλέντι με 

πλούσιο πασχαλινό μπουφέ, μεζέδες, αρνί στη 

σούβλα και ζωντανή μουσική 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Τοπικός ξεναγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

ασφάλισης μέχρι 75 ετών. 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων. 

 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Ατομικά έξοδα.  

 Φόρος διαμονής. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Mon Repos Palace 

 

Συχνά πιστεύουμε πως ανάμνηση είναι η εικόνα που μας μένει από ένα όμορφο τοπίο ή μια 

ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα όμως, οι αναμνήσεις που κρατάμε για μια ζωή είναι 

αυτές που εντυπώθηκαν μέσα μας από τα συναισθήματα που βιώσαμε. Για εμάς λοιπόν, τα 

συναισθήματα είναι οι αναμνήσεις που δημιουργούμε. Βρίσκεστε στο Mayor Mon Repos 

Palace “Art Hotel”. 

Στην άκρη του κόλπου της Γαρίτσας, με θέα το Ιόνιο πέλαγος και το Ενετικό Φρούριο της πόλης 

της Κέρκυρας βρίσκεται το ιστορικό Mayor Mon Repos Palace “Art Hotel”, όπου η κομψότητα 

συναντά την πολυτέλεια και το κλασικό συναντά το μοντέρνο. 

Η τοποθεσία του, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη, κάνει το Mayor Mon Repos Palace 

“Art Hotel” το απόλυτο City Hotel, ενώ η αισθητική των χώρων του με επιλεγμένες αντίκες του 

18ου αιώνα από το Αχίλλειον, αιτιολογεί την αναγωγή του σε Art Hotel. Για εσάς, είναι το σημείο 

μηδέν από όπου θα ξεκινήσετε την εξερεύνηση της Κέρκυρας και ταυτόχρονα το κέντρο μίας 

κορυφαίας διαμονής και εξυπηρέτησης. 

Τα δωμάτια του Mon Repos Palace προσφέρουν άνεση και πολυτέλεια σε κλασικές γραμμές 

και τόνους. Από τα περισσότερα μπορείτε να απολαύσετε πανοραμική θέα στο Ιόνιο ή το 

Παλαιό Φρούριο, ενώ η κοντινότερη παραλία βρίσκεται μόλις 20 μέτρα μακριά. Την εκλεκτή 

φιλοξενία, έρχεται να συμπληρώσει το εστιατόριο Passaggio Bistrot γνωστό για τις πλούσιες 

γεύσεις του, αλλά και για τις μουσικές βραδιές που έχουν αγαπηθεί από ντόπιους και 

επισκέπτες. 

Σας υποδεχόμαστε στο κορυφαίο Adults only Art Hotel της Κέρκυρας και σας υποσχόμαστε μία 

πρωτόγνωρη εμπειρία φιλοξενίας, εμπνευσμένη από την πολυτέλεια μιας άλλης εποχής. 

Η αψεγάδιαστη έννοια της φιλοξενίας στο Mayor Mon Repos Palace “Art Hotel” 

ολοκληρώνεται με τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που θα βρείτε στο ξενοδοχείο μας. Το 

έμπειρο προσωπικό μας θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για την οργάνωση κάποιου event, 

κάποιας επετείου ή της γαμήλιας τελετής των ονείρων σας, στις εγκαταστάσεις του Mayor Mon 

Repos Palace “Art Hotel”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollo Palace 
 

Το Apollo Palace ένα φιλικό ξενοδοχείο για οικογένειες & ζευγάρια χτισμένο στο ύφος ενός Κερκυραϊκού 

χωριού. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην άκρη του ψαροχώριου Μεσσογγή, μόλις μερικά μέτρα από την 

παραλία με πολλές ταβέρνες. Εδώ μπορείτε να μείνετε σε μοντέρνα και κομψά δωμάτια, σε ένα πλούσιο 

κήπο γεμάτο με ελαιόδεντρα, παρεκκλήσι, 3 μπαρ, 2 εστιατόρια, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων, 

SPA. 

 

Ο εξωτερικός χώρος του Apollo Palace διαθέτει 3 πισίνες γλυκού νερού, 1 πισίνα ψυχαγωγίας και 1 πισίνα 

για οικογένειες (η κάθε μία περιλαμβάνει 1 παιδική πισίνα) – και για τα ζευγάρια μας μια ξεχωριστή πισίνα 

μόνο για ενήλικες. Το ξενοδοχείο οργανώνει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων για όλους, και 

τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα στο παιδικό κλαμπ του ξενοδοχείου, το οποίο θα κάνει τις διακοπές τους σε 

μια αξέχαστη εμπειρία.  

 

Το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρει πλούσιο πρωινό Αμερικανικού τύπου σε 

μπουφέ, γεύμα με διάφορα ελληνικά πιάτα και σνακς καθώς και τοπικά και διεθνή πιάτα για δείπνο. 

Απολαύστε το δείπνο σας κάτω από τα αστέρια στις βεράντες ή θαυμάστε τις συχνές μαγειρικές 

επιδείξεις (show cooking). 

Ανακαλύψτε τους γαστρονομικούς θησαυρούς της Κέρκυρας και της Ελλάδας στις εμπνευσμένες 

δημιουργίες του Σεφ και της ομάδας του, όπως και έναν πραγματικά πλούσιο μπουφέ με επιδόρπια. 

Η εξυπηρέτηση και η περιποίηση μαζί με τη θέα στους πανέμορφους κήπους και την πισίνα, 

μεταμορφώνουν κάθε δείπνο σε μία αληθινά αξέχαστη εμπειρία. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 € 110.  

 

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. 

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. 

 

 

 

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! 


