
 

 
 

 

  

 

 Αναχώρηση: 17.04.2020             5 ημέρες 

                                 

Πάσχα στη Λακωνία 
με τον Μυστρά και  

το «νησί του Πάρη και της Ελενης» 
Πυργοχώρια Λακωνικής Μάνης – Μονεμβασιά –  

Σπήλαια Δυρού – Ναυάγιο – Σπήλαιο Καστανιάς 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα Μ. Παρασκευή 17.04: Αθήνα – Μυστράς – Μυσείο 

Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη) – Γύθειο  

Αναχώρηση από την Αθήνα στις 07.00 και με ενδιάμεσες 

στάσεις θα βρεθούμε στην περίφημη καστροπολιτεία του 

Μυστρά, που υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες για να 

εξερευνήσουν από κοντά έναν τόπο βγαλμένο από την 

ιστορία της Ελλάδας. Θα περιηγηθούμε σε βυζαντινές 

εκκλησίες, και τείχη και θα ακολουθήσουμε τα βήματα του 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα 

του Βυζαντίου ο οποίος ξεκίνησε από εδώ το ταξίδι του για 

την Κωνσταντινούπολη, το 1449.  Ελεύθερος χρόνος για το 

γεύμα μας, στα ταβερνάκια του Νέου Μυστρά. 

Θα συνεχίσουμε με την Σπάρτη και με το Μουσείο Ελιάς και 

Ελληνικού Λαδιού. Το μουσείο παρουσιάζει τη μακραίωνη 

ιστορία των δύο αγαθών και παράλληλα αναδεικνύεται η 

πολύπλευρη σημασία τους για τον ελλαδικό χώρο, σε πεδία 

όπως η οικονομία, η διατροφή, η υγιεινή, οι λατρευτικές 

συνήθειες, τα λαϊκά έθιμα. 

Άφιξη στο  ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Προ του Επιταφίου 

θα προσφερθούν ελαφρά εδέσματα. Παρακολούθηση του 

Επιταφίου στο Γύθειο. Νηστίσιμο δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα Μεγάλο Σάββατο 18.04: Μοναδική εμπειρία στο 

άγνωστο Σπήλαιο Καστανιάς & στο Μουσείο Νέαπολης 

(βίντεο από το βυθισμένο Παυλοπέτρι -Η ελληνική Πομπηϊα 

βυθισμένη εδώ και 5.000 χρόνια!)-Μονεμβασιά                

Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς για το μοναδικό και 

πανέμορφο χερσαίο σπήλαιο Καστανιάς, άγνωστο στο 

ευρύ κοινό. Φωλιάζει κυριολεκτικά στο νότιο άκρο της 

Πελοποννήσου. Καταπράσινη ορεινή διαδρομή για το 

σπήλαιο ακολουθεί την ανατολική απόληξη του Πάρνωνα 

που σβήνει στο ακρωτήριο του Μαλέα. Το σπήλαιο 

κατατάσσεται δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη! 

Τρία εκατομμύρια χρόνια χρειάστηκε η φύση για να 

δημιουργήσει τον απαράμιλλο λιθοματικό διάκοσμο και να 

πλάσει σώματα και μορφώματα μιας φαντασίας 

αμύθητης. Ανάμεσα στους σβήνει στο ακρωτήριο του 

Μαλέα!  Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, 

χρωμάτων και μορφών, το θεόρατους κόκκινους και 

λευκούς «καταρράκτες», τις γιγάντιες πολύσχημες κολώνες, 

τις «κουρτίνες» και τα «σεντόνια» που ξεχύνονται σαν κέρινα 

ομοιώματα απ’ την οροφή, φωλιάζουν «χταπόδια» και 

«κοράλια», «ελεφαντάκια», «μανιτάρια», «πουλιά» και 

καρικατούρες, «εξωτικά φυτά» και μνημειώδη πλάσματα. Η 

έκταση του Σπηλαίου είναι 1.500 τ.μ., χωρίζεται σε δύο 

επίπεδα και ο επισκέπτης το περιέρχεται με μια διαδρομή 500 

μ. Δίσκοι, επίπεδοι σταλαγμίτες, εκκεντρίτες και ελικτίτες, 

αποτελούν σημαντικούς σταθμούς της ξενάγησης! Με λίγη 

τύχη, ίσως να συναντήσετε έναν ευγενή μόνιμο κάτοικο του 

σπηλαίου, το τυφλό και κουφό δολιχόποδο(σπάνια 

σπηλαιόβια ακρίδα)! Πριν μερικά χρόνια, το σπήλαιο 

Μυστράς 

 

____ 

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, 

Σπάρτη 

Εναέρια άποψη από το Παυλοπέτρι 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Καστανιάς αποτέλεσε σκηνικό για τα γυρίσματα ιταλικής 

ταινίας! Διάρκεια ξενάγησης: περίπου 45’.   

Συνεχίζουμε για το Αρχαιολογικό μουσείο Νέαπολης 

Βοϊών. Θα δούμε ευρήματα αλλά και προβολή ντοκιμαντέρ, 

από την μοναδικής αρχαιολογικής αξίας, βυθισμένη 

πολιτεία στο Παυλοπέτρι (την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη 

του κόσμου!) που μπορεί εύκολα να εξερευνηθεί 

κολυμπώντας με μια απλή μάσκα. Παρατηρώντας κανείς 

τη γεωμορφολογία της περιοχής καθώς και τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, διαπιστώνει ότι η Ελαφόνησος 

ανήκε σε κοινό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον με τον 

κοντινό βυθισμένο οικισμό στο Παυλοπέτρι. Το έργο της 

αρχαιολογικής ομάδας συγκεντρώθηκε σε ένα ντοκιμαντέρ 

που μεταδόθηκε από το BBC το 2011. Είναι ένα από τα λίγα 

μέρη στον κόσμο όπου μπορείς κυριολεκτικά να 

κολυμπήσεις κατά μήκος ενός βυθισμένου δρόμου μιας 

αρχαίας πόλης ή να κοιτάξεις μέσα σε έναν τάφο! Από 

άλλους θεωρείται ότι το Παυλοπέτρι ποντίσθηκε το 375 μ.Χ. 

από τον ίδιο σεισμό που κατέστρεψε και το Γύθειο. 

Θεωρείται ότι το παραθαλάσσιο έδαφος σε μεγάλη έκταση 

μετακινήθηκε και έτσι έγινε αποκοπή της τότε χερσονήσου 

στην οποία βρισκόταν και έτσι δημιουργήθηκε το σημερινό 

νησί της Ελαφόνησου! Η αρχαία ονομασία του νησιού, 

όταν ήταν ακόμα χερσόνησος, ήταν “Όνου γνάθος”, 

εξαιτίας του σχήματός της. Γεύμα ελεύθερο στη Νεάπολη. 

Θα συνεχίσουμε για τη Μονεμβασιά του Γιάννη Ρίτσου, το 

«Γιβραλτάρ της Ελλάδας» μας περιμένει. Το ίδιο και το σπίτι 

και ο τάφος του. Το λέει και το όνομά της: Έχει μία «μόνη 

εμβασία» (είσοδο) μετά από την αποκοπή της από την 

υπόλοιπη Πελοπόννησο, από τον ισχυρό σεισμό του 

375μ.χ! Μέσα στα μεσαιωνικά τείχη της Μονεμβασιάς 

βρίσκεται μια από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές 

καστροπολιτείες στην Ελλάδα! Πάνω από 40 εκκλησίες, 

αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, κρήνες, χαμάμ και 

καλντερίμια διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, 

διαφυλάσσοντας ατόφια την ατμόσφαιρα αυτού του 

οικισμού που από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι το 19ο αιώνα 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ευρύτερης 

περιοχής.  

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ετοιμασία για να 

παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία. Μετά 

την Ανάσταση θα ακολουθήσει δείπνο με παραδοσιακή 

μαγειρίτσα.  

 

3n ημέρα, Κυριακή του Πάσχα 19.04: Γύθειο – Ιερά Μονή 

Ζερμπίτσης (Ακολουθία Αγάπης)  

Χρόνια Πολλά! Σήμερα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο να 

χαρούμε τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το μεσημέρι θα 

γευματίσουμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με 

Πασχαλινά εδέσματα και μουσική. Εφόσον το επιτρέψουν 

οι συνθήκες θα γίνει σούβλισμα αρνιού, αλλιώς θα 

προσφερθεί αρνάκι στο φούρνο. Το απόγευμα γύρω στις 

Μονεμβασιά 

 

____ 

Στο Παυλοπέτρι 

 

____ 

Ναυάγιο στο Βαλτάκι, Γύθειο 

 

____ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

16.30 θα αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή Ζερμπίτσης 

για να παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Αγάπης.  

Η Μονή Ζερμπίτσης είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της 

Θεοτόκου. Εξέχουσα θέση στο εσωτερικό του ναού κατέχει 

και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 

Βρεφοκρατούσας. Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα οι 

μοναχές θα ψάλλουν την Ακολουθία της Αγάπης και στο 

τέλος θα απολαύσουμε τη θέα από τις ανατολικές 

υπώρειες του Ταϋγέτου. 

Στην διαδρομή για την Μονή υπάρχει κάτι άγνωστο στους 

περισσότερους! Σε μια γαλάζια παραλία στέκει το «πλοίο 

φάντασμα» για πολλούς, με το όνομα «Δημήτριος», 

ναυαγισμένο από το 1981 στην παραλία της Σελινίτσας, 

στον λακωνικό κόλπο (περιοχή Βαλτάκι)! Εντυπωσιακό, 

σκουριασμένο ναυάγιο, με ιστορία που θα ακούσουμε και 

που κατασκευάσθηκε από μάρμαρο του Ταινάρου και το 

ναό του Αγίου Πέτρου. θα σταματήσουμε για να 

αποτυπώσουμε και αυτή την πλευρά της Ιστορίας.  

Αργά το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

 

4η ημέρα, Δευτέρα του Πάσχα 20.04:  Απόσκιερη Μάνη 

(Αρεόπολη-Σπήλαια Δυρού –  Κυπάρισσος – Γερολιμένας 

– Βάθεια – Πόρτο Κάγιο)   

Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για την 

ιδιαίτερα άγρια ομορφιά της Μάνης, από την πλευρά που 

δεν επισκεφθήκαμε μέχρι σήμερα.   Στην είσοδο της 

Λακωνικής Μάνης βρίσκεται η Αρεόπολη ,που πήρε το 

όνομά της είτε από τον θεό του πολέμου Άρη, ή γιατί είναι 

εκτεθειμένη στους δυνατούς ανέμους. Το παλιό της όνομα 

μέχρι το 1836 ήταν Τσίμοβα. 

 Είναι ένας ιστορικός οικισμός που διατήρησε την 

ανεξαρτησία του επί Τουρκοκρατίας και είναι πατρίδα των 

Μαυρομιχαλέων.  Έχει κριθεί διατηρητέος κρατώντας το 

παραδοσιακό χρώμα της Μάνης. 

Προχωράμε πάντα νότια, και συνεχίζουμε ευθεία, για 

τον Πύργο του Διρού. Τα διάσημα σπήλαια του Διρού που 

είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια στον κόσμο. 

Στην περιοχή υπάρχουν δύο σπήλαια, της Βλυχάδας και 

την Αλεπότρυπας. Η ύπαρξη του σπηλαίου Βλυχάδας 

ήταν γνωστή στους ντόπιους από το 1900 περίπου. Κανείς 

όμως δεν υποψιαζόταν το θαύμα που έκρυβε στο 

εσωτερικό του μέχρι το 1949, όταν οι ιδρυτές της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρίας, Γιάννης και Άννα Πετροχείλου, 

άρχισαν να το εξερευνούν συστηματικά. Μέσα στο 

σπήλαιο έχουν βρεθεί απολιθωμένα οστά πάνθηρα, 

ύαινας, λιονταριού, ελαφιού, κουναβιού και το μεγαλύτερο 

κοίτασμα οστών ιπποπόταμων στην Ευρώπη. Η 

τουριστική διαδρομή έχει συνολικό μήκος 1.500 μέτρα από 

τα οποία, τα πρώτα 1.200 είναι λιμναία και η περιήγησή 

τους διαρκεί περίπου 25 λεπτά. 

Σημαντική σημείωση: Απαγορεύεται αυστηρά η 

αποκόλληση πετρωμάτων εκ του Σπηλαίου. Κάθε τέτοια 

Βάθεια 

 

____ 

Ιερά Μονή Ζερμπίτσης 

 

____ 

Γερολιμένας 

 

____ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ενέργεια διώκεται ποινικά. Παρακαλούμε να ακολουθείτε 

πιστά τις οδηγίες των λεμβούχων. Θυμηθείτε! Τα σπήλαια 

είναι αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Συνεχίζουμε για Κυπάρισσο και Γερολιμένα, με τους μόλις 

50 κατοίκους(!)που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως το «ιερό 

λιμάνι» της Μάνης . Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 

Ακολουθεί η υπέροχη Βάθεια, η πυργοπολιτεία που στέκει 

αγέρωχη ,ως βασίλισσα στο θρόνο του Λακωνικού 

κόλπου και είναι το πιο πολυφωτογραφημένο χωριό της 

Μάνης! Οι πύργοι της είναι μοναδικά δείγματα λαϊκής 

οχυρωματικής αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την Ελλάδα, 

«υφαίνουν» το πιο όμορφο χαλί της Μάνης! Από εδώ 

απέκρουαν τις ληστρικές πειρατικές επιθέσεις. Το ύψος 

μάλιστα κάθε εμβληματικού πύργου, είχε να κάνει με το 

κύρος της κάθε οικογένειας που τον είχε! Συνεχίζουμε για 

Πόρτο Κάγιο, ένα ονομαστό κρησφύγετο πειρατών. 

Ωστόσο, το όνομά του το πήρε από τα νέφη των ορτυκιών 

που έρχονται και σταθμεύουν στο πέρασμά τους .Προς τα 

νότια, ο δρόμος συνεχίζει και οδηγεί στο 

ακρωτήριο Ταίναρο, στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής 

Ευρώπης!  Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα, Τρίτη 21.04: Γύθειο – Κρανάη – Αθήνα    

Μετά το πρωινό μας και σε περιπατική απόσταση από το 

ξενοδοχείο μας βρίσκεται η Κρανάη (Μαραθονήσι).  

Μέσω του λιμενοβραχίονα, θα πάμε για μια περιπατητική 

ξενάγηση εκεί όπου -πάντα σύμφωνα με τη μυθολογία- ο 

Πάρης ξέχασε το κράνος του και αποτέλεσε το καταφύγιό 

του με την ωραία Ελένη, όπου πέρασαν την πρώτη τους 

νύχτα, πριν φύγουν για την Τροία!  Στην Κρανάη, θα δούμε 

τον πύργο Τζανετάκη, τον οκτάγωνο φάρο της Κρανάης 

ύψους 23μ., που κατασκευάσθηκε από μάρμαρο του 

Ταινάρου και το ναό του Αγίου Πέτρου. 

Επιβίβαση στο λεωφορείο και παίρνουμε τον δρόμο της 

επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις. 

 

 

 

 

Ακρωτήριο Ταίναρο 

 

____ 

Κρανάη 

 

____ 

Σπήλαιο Διρού 

 

____ 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις εκδρομής:  

➢ Το νεόκτιστο ξενοδοχείο μας διαθέτει 3 ορόφους, που δεν υποστηρίζονται από 

ασανσέρ. Κάθε όροφος διαθέτει περίπου 10σκαλιά. Σε περίπτωση ατόμων με 

δυσχέρεια στην κίνηση, παρακαλούμε ενημερώστε μας 

➢ Η επίσκεψη στο Μουσείο της Νεάπολης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέχρι την ημέρα 

δημοσίευσης του προγράμματος, καθώς υπάρχουν κάποια λειτουργικά θέματα που 

αφορούν το μουσείο.  

➢ Η επιτυχής έκβαση του προγράμματος της 2ης και 4ης ημέρας, εξαρτάται από την 

πολύ πρωινή αναχώρηση και από τις καιρικές συνθήκες που ίσως δεν επιτρέψουν να 

διανύσουμε τη διαδρομή μέχρι πέρας. 

 

    

Γαστρονομικές Προτάσεις 

Γευθείτε σύγκλινα, ραφιόλια (ίδια ζύμη με το αμυγδαλωτού αλλά τυλιγμένα σε πολύ λεπτό φύλλο και 

με ελαφρύ άρωμα βανίλιας), μελιτίνια (η λακωνική εκδοχή του σκαλτσουνιού με μέλι), δίπλες 

βουτηγμένες σε καθαρό μέλι, σαμουσάδες (μοιάζουν με μπακλαβά, ρολάκια από χωριάτικο φύλο, 

καρύδι, αμύγδαλο, κανέλα, σουσάμι και μέλι) χυλοπίτες, τραχανά, να αγοράσετε υφαντά, και 

δοκιμάστε εσπεριδοειδή και μέλι. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά ΑΤΟΜΟ για 5 ημέρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

(με επιπρόσθετο 

μικρότερο κρεβάτι) 

17.04.2020 €359 €459 
€359* 

Περιορισμένη 

διαθεσιμότητα 

 

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. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών γίνεται 

μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

Περιλαμβάνονται 

➢ Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν. 

➢ Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο νεόδμητο Infinity 

Hotel 3* στο Γύθειο 

➢ Ημιδιατροφή καθημερινά  

➢ Καλωσόρισμα στο ξενοδοχείο με σαγκριά και 

τοπικό χύμα κρασί 

➢ Αναστάσιμο δείπνο στην θέση της ημιδιατροφής 

➢ Πασχαλινό γεύμα στην θέση της ημιδιατροφής 

➢ Καλαθάκι με κόκκινα αυγά, τσουρέκια και 

λαμπάδα στο δωμάτιο 

➢ Απεριόριστη κατανάλωση τοπικού χύμα κρασιού 

(όχι ετικέτες) 

➢ Επισκέψεις-περιηγήσεις, όπως περιγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

➢ Είσοδος στο μοναδικό σπήλαιο της Καστανιάς. 

➢ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

➢ Φάκελος χαρτιών και πληροφοριών 

➢ Φ.Π.Α 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

➢ Είσοδοι σε χώρους επισκέψεων (πέραν του 

Σπηλαίου Καστανιάς). 

➢ Γεύματα εκτός ξενοδοχείου 

➢ Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων στο  

ξενοδοχείο (ετικέτες, αναψυκτικά, μπύρες κτλ) 

➢ Ατομικά έξοδα 

➢ Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

➢ Φόρος διαμονής* 

 

*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. 

 

 

 



 

 
 

Ξενοδοχείο Infinity 3* 

Το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο τριών αστέρων, ξεχωρίζει λόγω της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του, της 

υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας του, μα πάνω από όλα ξεχωρίζει λόγω της επιβλητικής του θέας! Τα 

δωμάτια του φτιάχτηκαν με απαίτηση στην άνεση και την λειτουργικότητα.  

Το μοναδικό απέραντο της θάλασσας, η ελληνική φιλοξενία, οι τοπικές γεύσεις στο πρωινό, αποτελούν 

ιδανική επιλογή για διακοπές χαλάρωσης και 

ηρεμίας αλλά και για τα επαγγελματικά σας 

ταξίδια. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 

μπορεί να απολαύσει κανείς, πρωινό, 

μεσημεριανό ή βραδινό δείπνο, τον καφέ ή το 

ποτό του με θέα που κόβει την ανάσα.. 

αναμφίβολα η ωραιότερη θέα της πόλης! 

 

 

Θα το βρείτε αμφιθεατρικά στους πρόποδες 

του αρχαίου όρους Λαρυσίου, που σήμερα 

ονομάζεται από τους ντόπιους 

«Ακούμαρος» ή «Κούμαρος», ακριβώς 

πάνω από τη νήσο Κρανάη και δίπλα από 

την Ιερά Μητρόπολη Γυθείου. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, εποχική εξωτερική πισίνα, 24ωρη ρεσεψιόν, μπαρ καθώς επίσης και 

WiFi σε όλους τους χώρους. 



 

 
 

  
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.  

 

ΜΕΧΡΙ 5 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 5 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Ενημερωθείτε έγκαιρα από τον ταξιδιωτικό σας 

σύμβουλο για τις πιστωτικές κάρτες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων 

και ελέγχετε με την τράπεζά σας το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να 

γίνουν και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια 

ειδική αίτηση που μπορούμε να σας 

αποστείλουμε.  

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

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 τις 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! 

 

 


