
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το νησί των καπετάνιων και της Ελληνικής ναυτοσύνης μας περι-

μένει να το ανακαλύψουμε τις Άγιες μέρες του Πάσχα. 

Γραφική όπως όλα τα κυκλαδονήσια αλλά και τόσο διαφορετική 

από αυτά συνδυάζει μια μοναδική φύση με έθιμα και  πολιτισμό. 

 17.04 (Μεγάλη Παρασκευή)                                                                   4 Ημέρες 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

✓ Μόνο στο Versus, συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με κα-

ταγωγή από την Άνδρο, που θα σας δείξει το νησί μέσα από τα μάτια και την καρδιά των 

φιλόξενων κατοίκων της.  

✓ Παρακολούθηση του εθίμου «Μάσκουλα» στο χωριό Στενιές, όπου το μισό χωρίο προ-

σπαθεί να «ανατινάξει» το άλλο μισό!!! 

✓ Επίσκεψη στο Σπήλαιο Φόρος 

✓ Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας, στην Ιερά Μονή Παναχράντου και στην 

Μονή Ζωοδόχου Πηγής 

✓ Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και στο Μουσείο 

Ελιάς 

Γαστρονομία 
 

✓ Αν θέλει κανείς να μιλήσει για τη γαστρονομία στην Άνδρο, θα πρέπει πρώτα να αναφερθεί 

στα γλυκά της –και ειδικά στα σιροπιαστά γλυκά του κουταλιού. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι το 

καρυδάκι (το νησί έχει άφθονες καρυδιές), το τυλιχτό νερατζάκι, το τριαντάφυλλο (ροδοζά-

χαρη), το βύσσινο, ο μοναδικός ανθός λεμονιάς. Αξίζει να δοκιμάσει κανείς το παμπιλόνι, 

που γίνεται από ένα μεγάλο αρωματικό εσπεριδοειδές του νησιού, όπως και το περγαμόντο. 

✓ Δοκιμάστε την «Φρουτάλια», σήμα κατατεθέν του νησιού . Πρόκειται για ομελέτα, με πατάτες 

κομμένες σε λεπτές στρογγυλές φέτες, μυρωδικά, ντόπια λουκάνικα και γλίνα (λίπος χοιρι-

νού), που της δίνουν την ιδιαίτερη γεύση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, που αξίζει να δο-

κιμάσει κανείς. Για παράδειγμα, φρουτάλια με φρέσκα κουκιά, με κολοκύθια, με αγκινάρες, 

με κολοκυθοανθούς. 

✓ Ξεχωριστή θέση στην ανδριώτική κουζίνα έχει ο «λαμπριάτης», που είναι ένα από τα πιο 

πλούσια και ευωδιαστά πασχαλινά εδέσματα. Πρόκειται για αρνί με γέμιση από τρία διαφο-

ρετικά τυριά, αυγά, ρύζι, δυόσμο και μαϊντανό, που ψήνεται αργά σε ξυλόφουρνο για 8-10 

ώρες. 

✓ Ιδιαίτερα δημοφιλή γλυκά είναι τα αμυγδαλωτά με ανθόνερο, που έχουν μοναδική μυρωδιά 

και γεύση, τα καλτσούνια με γέμιση καρύδι και μέλι και το παστέλι, που φτιάχνεται από ντόπιο 

καρύδι και σουσάμι. Οι παστελαριές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Πρόκειται για ξερά σύκα, 

με τριμένο καρύδι, κανέλα και σουσάμι. Στα ζαχαροπλαστεία του νησιού μπορεί κανείς να 

βρει σουμάδα, ένα δροσερό ποτό από πικραμύγδαλο το οποίο συνήθως προσφερόταν 

στους γάμους. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα 17.04 – Μεγάλη Παρασκευή: Αθήνα – Άνδρος – 

Σπήλαιο Φόρος – Παναγία Θεοσκέπαστη 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για το λιμάνι της Ραφήνας για 

να επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Άνδρο.  

Μετά από περίπου 2 ώρες φτάνουμε στο Γαύριο το λιμάνι 

του νησιού. Συνεχίζουμε γνωρίζοντας και  διασχίζοντας το 

νησί για να φτάσουμε  στο γραφικό Αλαδινό για να επι-

σκεφτούμε το Σπήλαιο Φόρος, ένα από τα πρώτα σπή-

λαια που ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

το κατατάσσει ως το 15ο καταγεγραμμένο σπήλαιο στην 

Ελλάδα, στην επίσημη χρονολογική λίστα από την Ελλη-

νική Σπηλαιολογική Εταιρία. 

Η ξενάγηση ξεκινά από το παλαιό γεφύρι (1680) και η δια-

δρομή είναι 300 μέτρα, μέσα σε ένα παραδοσιακό κατα-

πράσινο πλακόστρωτο καλντερίμι. Το σπήλαιο Φόρος 

προσφέρει μια ξεχωριστή αίσθηση περιπέτειας εφόσον η 

επίσκεψη σε αυτό γίνεται σε ομάδες των 6 ατόμων. Η θερ-

μοκρασία στο σπήλαιο είναι σταθερή όλο το χρόνο 

στους 16  – 17°C  και η υγρασία στο 75%. Θα έχουμε την 

ευκαιρία να απολαύσουμε ένα υπόγειο υπερθέαμα με ο-

γκώδεις κολώνες να δημιουργούν δαιδαλώδης χώρους. 

Ποικιλόμορφοι και πολύχρωμοι σταλακτίτες και σταλαγμί-

τες δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ελικτίτες 

και λιθωματικές λεκάνες νερού με μαργαριτάρια σπη-

λαίων διακοσμούν τους οκτώ θαλάμους του.  

Στην είσοδο του σπηλαίου, θα σας δοθεί κράνος και φα-

κός. Καλό είναι να φοράτε κλειστά παπούτσια και να έχετε 

μία μακρυμάνικη μπλούζα μαζί σας.  

Συνεχίζουμε αναζητώντας γαλήνη και κατάνυξη στην Ιερά 

Μονή Αγίας Μαρίνας, γνωστή για την θαυματουργή ει-

κόνα της και το αγίασμα της. Μετά το μοναστήρι συνεχί-

ζουμε για το ξενοδοχείο μας. Άφιξη & τακτοποίηση. Ελεύ-

θερος χρόνος για ξεκούραση.  

Στη συνέχεια νηστίσιμο γεύμα σε παραδοσιακό εστιατό-

ριο στη Χώρα με νηστίσιμα πιάτα, παραδοσιακά μαγειρε-

μένα με συνταγές του νησιού και αγνές πρώτες ύλες. 

Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του 

Επιταφίου στην Παναγία την Θεοσκέπαστη. Μαζί με τους 

κατοίκους θα ακολουθήσουμε  κατανυκτικά τον Επιτάφιο 

μέσα στα πανέμορφα σοκάκια της Χώρας και ψέλνοντας 

συγκινημένοι θα οδηγηθούμε στην πλατεία Καΐρη για να 

ανταμώσουμε 2 ακόμη επιτάφιους - στολισμένους με πα-

νέμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια -  από τις ενορίες της Χώ-

ρας, τον Άγιο Γεώργιο και την Παναγία. 

Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Ρέκβιεμ από την Δημοτική 

φιλαρμονική η οποία διασχίζει τον μαρμαροστρωμένο 

πεζόδρομο, τον πρώτο στην Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος 

για προσωπικές δραστηριότητες και αργότερα μεταφορά 

στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ημέρα: 18.04 – Μεγάλο Σάββατο: Ιερά Μονή Παναχρά-

ντου – Αρχαιολογικό Μουσείο & Μουσείο Μοντέρνας Τέ-

χνης – Αποίκια 

Πρωινό και αναχώρηση για τη γνωριμία μας με το νησί. 

Πρώτη στάση και σημαντική για να γιορτάσουμε την πρώτη 

Ανάσταση και να προσκυνήσουμε, η Ιερά Μονή Παναχρά-

ντου, 25 χλμ. από τη Χώρα της Ανδρου.  

Πίσω από τη βαριά ξύλινη πόρτα ένας ολόκληρος κόσμος 

με κτίρια, θόλους, πλακόστρωτα και πηγές, διατηρεί ζω-

ντανή την παράδοση αιώνων και όλα εκείνα τα χαρακτηρι-

στικά που συνθέτουν τον επιβλητικό τύπο των βυζαντινών 

Μοναστηριών με όψη φρουρίου και μεγάλο περιβάλλοντα 

χώρο. Tα κτίρια είναι κτισμένα σε διάταξη παραλληλογράμ-

μου, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους, που σου δίνει 

την εικόνα λαβύρινθου με στενά σοκάκια που σε οδηγούν 

σε κελιά αλλά και άλλους χώρους. Η Μονή μοιάζει να αιω-

ρείται στο κενό αν τη δεις από ψηλά, σε ένα κενό που όταν 

πλησιάσεις γεμίζει με πέτρες, φως και κατάνυξη. 

Με την άφιξη μας θα ξεναγηθούμε και θα προσκυνήσουμε 

την Ιερή κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Οι φιλόξενοι καλό-

γεροι θα μας προσφέρουν καφέ και κεράσματα. 

Το μοναστήρι ετοιμάζεται για το βράδυ της Ανάστασης  και 

εμείς συνεχίζουμε στην πανέμορφη και Αριστοκρατική χώρα 

για να  επισκεφτούμε τα Μουσεία της - το Αρχαιολογικό και 

το Μοντέρνας Τέχνης από τα πιο γνωστά του κόσμου. Θα 

περιηγηθούμε στην πόλη και θα καταλήξουμε στην πλατεία  

Αφανούς Ναύτη και στα ερείπια του Βενετσιάνικου κάστρου. 

Θαυμάστε στο βάθος τον ομορφότερο φάρο της Ευρώπης 

και τον μοναδικό σε βράχο μέσα στην θάλασσα, τον Τουρ-

λίτη! 

Χρόνος ελεύθερος για προσωπικές δραστηριότητες και συ-

νεχίζουμε με το γραφικό Κόρθι.  

Γεύμα ελεύθερο δίπλα στην θάλασσα  και ολοκληρώνουμε 

την μέρα μας με επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

Ξεκούραση και στις 23.00 όλοι μαζί θα αναχωρήσουμε για 

την Ανάσταση στο γραφικό εκκλησάκι στα Αποίκια.  

Μετά την ανάσταση δείπνο και μεταφορά στο ξενοδοχείο 

μας για διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα 19.04 – Κυριακή του Πάσχα: Μένητες – Στενιές με 

το έθιμο Μάσκουλα 

Χριστός Ανέστη! 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τις Μένητες. 

Οι πηγές Μενήτων βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό 

που είναι κτισμένος ανάμεσα σε καρυδιές και σε πλατάνια. 

Τα νερά τρέχουν από τα στόματα μαρμάρινων λεόντων, 

στη μικρή σκιερή πλατεία με τις ταβέρνες και τα καφενεία. Το 

όνομα του χωριού έλκει την καταγωγή του από τις μαινάδες 

τις νύμφες του θεού Διόνυσου, όμως ο ιστορικός  Δημή-

τριος Πασχάλης, υποστηρίζει, ότι το όνομα Μένητες προέρ-

χεται από τη λέξη “amoenitas”, που σημαίνει χαριτωμένος, 

ευχάριστος τόπος. Όπως να έχει είναι ένα από τα πιο ό-

μορφα, καταπράσινα χωριά της Άνδρου.  

Επιστρέφουμε στη Χώρα για το εορταστικό μας πασχαλιά-

τικο γεύμα.  

Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τα εντυπωσιακά Μά-

σκουλα στο χωριό Στενιές:   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Οι Χιώτες έχουν το Βροντάδο που κάθε Πάσχα είναι διά-

σημο για τον ρουκετοπόλεμο. Και η Άνδρος έχει τις Στενιές 

που κάθε χρόνο είναι πασίγνωστες για τα δυναμιτάκια, τα 

πυροτεχνήματα και τις... ανατινάξεις της! Τα μάσκουλα! 

Που δεν διαφέρουν ηχητικά από οβίδες με την εξαίρεση πως 

πριν γίνει το "μπαμ" δεν ακούγεται ο ανατριχιαστικός συρι-

στικός ήχος πριν εκραγούν.  

Όλα τα άλλα ηχητικά και "σκηνοθετικά" είναι ίδια. Το ίδιο 

μέγα «μπαμ» ο ίδιος καπνός μετά την έκρηξη που δεν βλέ-

πεις τίποτα για 2-3 λεπτά… και μετά βλέπεις τα σπίτια στη 

θέση τους και χαμογελάς με την απίστευτη "τρέλα" των Στε-

νιωτών να προσπαθούν δεκάδες (ή και εκατοντάδες;) να 

"ανατινάζει" το μισό χωρίο το άλλο μισό !! Θα συνεχίσουμε 

με την χώρα για βραδινή διασκέδαση . Μεταφορά στο ξε-

νοδοχείο και διανυκτέρευση.    

 

4η ημέρα 20.04 – Δευτέρα του Πάσχα: Μουσείο Ελιάς – 

Μονή Ζωοδόχου Πηγής – Μπατσί 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για να επισκε-

φτούμε το Μουσείο Ελιάς, δηλαδή το παλιό ζωοκίνητο ελαι-

οτριβείο της Άνδρου, τη “βίδα” του Δημήτρη Χέλμη στον 

Άνω Πιτροφό.  

Το κτίριο χρονολογείται πολύ πριν το έτος 1823. Αποκατα-

στάθηκε και μετατράπηκε σε επισκέψιμο μουσειακό χώρο 

για να προσφέρει στον επισκέπτη κάθε ηλικίας την δυνατό-

τητα να προσεγγίσει πολιτισμικά το πολύτιμο προϊόν, αλλά 

και να εξοικειωθεί με τις παλαιές και πατροπαράδοτες τεχνι-

κές της παραγωγής του. Το Μουσείο βραβεύτηκε ως ένα 

από τα 10 κορυφαία Μουσεία στην Ελλάδα για το έτος 2018 

(για τρίτη συνεχόμενη χρονιά)! 

Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Μονή Ζωοδόχου Πηγής. 

Είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι της Άνδρου. Οι ντόπιοι το 

ονομάζουν «της Αγίας» και εορτάζει την πρώτη Παρασκευή 

μετά την Κυριακή του Πάσχα.  

Το πότε χτίστηκε παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με την πα-

ράδοση ήταν Σχολή και μετατράπηκε σε μοναστήρι το 842. 

Φιλοξενεί σπάνιες εικόνες του 14ου και 16ου αιώνα, πλού-

σια βιβλιοθήκη με βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και μου-

σείο με ιερά σκεύη και άμφια. Η Μονή αναφέρεται για 

πρώτη φορά σε έγγραφο του 1400, ενώ στην εκκλησία της 

υπάρχει εικόνα με χρονολογία 1325. 

Ολοκληρώνουμε τις εξορμήσεις μας με την επίσκεψη του 

πιο διάσημου και τουριστικού χωριού του νησιού, το Μπα-

τσί! 

Το Μπατσί είναι ένα παραλιακό παραδοσιακό χωριό  που 

βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το Γαύριο και 27 χιλιόμετρα από 

τη Χώρα. Κτισμένο δίπλα στην ομώνυμη απάνεμη παραλία 

με την ψιλή άμμο και τα καταγάλανα νερά το Μπατσί της 

Άνδρου ήταν η πρώτη τοποθεσία που αναπτύχθηκε τουρι-

στικά. Είναι γνωστό τουριστικό θέρετρο από την δεκαετία 

του 70′. Είναι οργανωμένο και διαθέτει ποιοτική υποδομή για 

διαμονή και φαγητό.  

Έτσι θα αποχαιρετήσουμε την αρχόντισσα Άνδρο , γεμάτοι 

όμορφες εντυπώσεις! Αναχώρηση με το καράβι αργά το 

απόγευμα. Άφιξη στην Αθήνα. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                                                 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Διαθέσιμα ΜΟΝΟ 3 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 

Διαθέσιμα ΜΟΝΟ 2 

17.04 €289 €289 €389 

Περιλαμβάνονται  

✓ Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Άνδρος-Ραφήνα 

✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Paradise Art 3* 

✓ Πρωινό μπουφέ 

✓ Ποτό  καλωσορίσματος κατά την άφιξη 

✓ Μεσημεριανό με νηστίσιμα εδέσματα την Μεγάλη Πα-

ρασκευή σε τοπικό εστιατόριο 

✓ Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο σε τοπικό ε-

στιατόριο 

✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του σε τοπικό εστιατόριο 

✓ Εκδρομές/περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο πρό-

γραμμα 

✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

✓ Τσάντα, στυλό, luggage tag Versus, ενημερωτικό εκ-

δρομής, sudoku 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για 

ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών. 

✓ ΦΠΑ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

✓ Εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία 

✓ Προσωπικά έξοδα 

✓ Γεύματα 

✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

✓ Φόρος διαμονής (1,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυ-

δρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail 

κ.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 γί-

νεται μόνο με κατάθεση της προ-

καταβολής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

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

ρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 

4389/2016. Στις αναγραφόμενες τιμές των 

ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα 

πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη α-

πευθείας 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 Paradise Art 3* 

Το Paradise Art Hotel βρίσκεται στην Άνδρο, το πιο πράσινο νησί των Κυκλάδων και σε μικρή από-

σταση με τα πόδια από τις πιο πεντακάθαρες παραλίες του Αιγαίου. 

Τα κομψά μπαλκόνια του Paradise Hotel έχουν θέα σε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία στην Ελλάδα. 

Τα χρώματα του νησιού ενέπνευσαν τη μοναδική διακόσμηση και επίπλωση από τα κομψά δωμάτια 

μέχρι και τα ιδιωτικά μπαλκόνια. Τα ψηλά ταβάνια σε κάθε ένα από τα υπνοδωμάτια του Paradise Hotel 

αντανακλούν ένα κλασικό στυλ αρχιτεκτονικής. 

Τα δωμάτια είναι άνετα και όμορφα με υψηλής ποιότητας έπιπλα και μπαλκόνι με θέα στο βουνό ή / και 

θέα στον κήπο. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: Τηλεόραση, Τηλέφωνο, Κλιματισμό, Μπανιέρα, Του-

αλέτα, Ντους και μίνι ψυγείο. 



 

 
 

 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-

νικά 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 έ-

χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-

σία 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 κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα € 90.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-

τάθεσης 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 περί-

πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-

καταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέ-

σεων 

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 κατά-

θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 

να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 

συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 

φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-

ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-

στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-

κών 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 ταξιδεύ-

ουμε, 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 α-

ναδεικνύουν 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 προορι-

σμούς. 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 διά-

θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-

φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-

ούς, 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 κλεί-

νουν 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 Μεγά-

ρου, 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 αγά-

πης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και άλ-

λων 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 αστι-

κής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική ασφά-

λεια 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 ταξι-

διών 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 παρατηρη-

τικότητας, 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 υπολογι-

στή 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 μπο-

ρείτε 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 αρ-

χηγός 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 γραμ-

μές 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 εύ-

κολη 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 πληθυ-

σμιακά 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 αναγκα-

στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 

ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-

σεις 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 πράτ-

τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-

νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-

λευταία 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 εξει-

δικευμένο 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 ευχαριστη-

μένους 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 νιώ-

θουν 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 ταξι-

διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-

μπειρες 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 ελ-

ληνικής 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 πολ-

λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-

νάμ 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 Νό-

τια 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 εται-

ρεία 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! 

 

 


