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Πίνδος (Βάλια Κάλντα, Ανατολικό Ζαγόρι, 

Βλαχοχώρια Γρεβενών) 

Μυθικές λίμνες, επιβλητικά φαράγγια, ποτάμια με νερό τόσο καθαρό που μπορείς να το 

πιείς, πανέμορφα τοπία βγαλμένα από εικονογράφηση παραμυθιού... Στεκόμαστε με δέος 

μπροστά σε θαύματα της φύσης στις πλαγιές της Πίνδου, χαζεύουμε κόκκινες 

κεραμιδοσκεπές σε τέλεια αντίθεση με το σκούρο πράσινο του ελατοδάσους, ενώ 

αγναντεύουμε από ψηλά το ειδυλλιακό τοπίο σχηματίζουν τα δάση βελανιδιών, 

μαυρόπευκων και αιωνόβιων πεύκων. Κάνουμε «σαφάρι» γεφυριών στα πιο ξακουστά 

βλαχοχώρια των Γρεβενών, από το γεφύρι της Πορτίτσας, έως το γεφύρι του Ζιάκα και 

από το γεφύρι του Αζίζ Αγά (ύψους 15 μέτρων!) έως το γεφύρι της Λιάτισσας, ένα από τα 

πιο δυσπρόσιτα αλλά και πιο όμορφα πέτρινα γεφύρια του νομού Γρεβενών!  

Σκαρφαλώνουμε σε βράχους που φέρνουν ίλιγγο, κάνουμε πεζοπορία σε δυσπρόσιτα 

μονοπάτια, επισκεπτόμαστε βυζαντινές εκκλησιές και περιδιαβαίνουμε σε σχεδόν 

ακατοίκητα γραφικά χωριουδάκια που, εκτός από τα ιδιαίτερα συναισθήματα που γεννά 

η ερήμωσή τους, βρίσκονται και σε περιοχές πλήρως ανέγγιχτες, αναλλοίωτες στο χρόνο. 

Απολαμβάνουμε οff road ολοήμερη διαδρομή στην Πίνδο, όπου θα γίνουμε «ένα» με τον 

Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα, με πλήρως εξοπλισμένα Jeep 4x4!  

Από τα γοητευτικά χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, φτάνουμε στα άγνωστα βλαχοχώρια 

των Γρεβενών. Ανακαλύπτουμε τις πιο απόκοσμες γωνιές της Ελλάδας, καθώς χανόμαστε 

στην απεραντοσύνη του τοπίου, ταξιδιώτες του βουνού και του δάσους. 

Ένα εξερευνητικό ταξίδι αποκλειστικά από το Versus Travel που δεν απευθύνεται απλώς 

σε εναλλακτικούς και «ψαγμένους» που λατρεύουν την περιπέτεια. Aντίθετα, δίνει μια 

άλλη διάσταση σε απάτητα μέρη απέραντης φυσικής ομορφιάς... 



 

 
 

 

  

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 
 

Ένα σπάνιο, συνδυαστικό πενθήμερο πρόγραμμα σε μια από τις πιο αυθεντικές γωνιές της Ελλάδας. Η 

ήρεμη αλλά και περιπετειώδης πλευρά της Πίνδου, μέσα από κρυμμένους θησαυρούς και ανεξερεύνητα 

σημεία, που μοιάζουν με ζωγραφική παλέτα, μια γιορτή των χρωμάτων τα οποία σε συνδυασμό με την 

άγρια ομορφιά της περιοχής, θα σας μεταφέρουν σε έναν κόσμο μεταξύ γης και παραδείσου... Από την 

«σταρ» Βάλια Κάλντα και τα παραδοσιακά κουκλίστικα χωριουδάκια του ανατολικού Ζαγορίου, διεισδύουμε 

στα άγνωστα βλαχοχώρια των Γρεβενών με τα εξαιρετικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής διάσημα γεφύρια 

τους! Στεκόμαστε με δέος μπροστά στην απόκοσμη λίμνη Ζορίκα και φτάνουμε ως τους επιβλητικούς 

βράχους των Μετεώρων! Και σίγουρα αυτή η φορά δεν θα είναι η τελευταία.. 

 

Δυνατά σημεία του προγράμματος: 

 

 Μια ΣΠΑΝΙΑ διαδρομή, αποκλειστικά από το Versus Travel με έμπειρο τοπικό οικοξεναγό στα 

Βλαχοχώρια Γρεβενών, τα πανέμορφα χωριά του Ορεινού όγκου της Πίνδου και στο γεφύρι Αζίζ Αγά! 

 

 Διαμονή στη Σαμαρίνα Γρεβενών: Ονομαστό, τραγουδισμένο Βλαχοχώρι, σκαρφαλωμένο στις 

πλαγιές του Σμόλικα, σε εντυπωσιακό υψόμετρο (περίπου 1.550μ.), ένα τοπίο γεμάτο με  απαράμιλλες 

φυσικές ομορφιές, πυκνά δάση, άφθονα κρύα νερά και  υγιεινό κλίμα.   

 

 Περιήγηση στη Σμίξη Γρεβενών: Διάσημο χωριό, σε υψόμετρο 1.220 μ. στην πλαγιά του όρους 

Βασιλίτσα, ένας από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Ελλάδας. Λόγω της γειτνίασης του με το 

χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, έχει μετατραπεί σε σημαντικό χειμερινό θέρετρο. 

 

 Βόλτα στο πέτρινο γεφύρι Αζίζ Αγά αλλά και στη Μεγάλη Παναγιά με το πεύκο που έχει φυτρώσει στο 

τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού! 

 

 Off road ολοήμερη διαδρομή στην Πίνδο, όπου θα γίνετε «ένα» με τον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα, 

με πλήρως εξοπλισμένα Jeep 4x4 και ξενάγηση με δενδροχρονολόγηση, ενημέρωση για τη φαρμακευτική 

χρήση των βοτάνων και τα είδη των μανιταριών.  

 

 Εξειδικευμένο προσωπικό και οικοξενάγηση από επιστήμονα δασολόγο-οικοξεναγό άγριας φύσης 

στη Βάλια Κάλντα με Jeep. (Στη Βάλια Κάλντα ο βαρύς χειμώνας «έρχεται» νωρίς. Εάν, λόγω χιονόπτωσης η 

εκδρομή με τα Jeep  δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα αντικατασταθεί με παραδοσιακό γεύμα, σε τοπική 

αυθεντική μετσοβίτικη ταβέρνα που θα περιλαμβάνει τοπικά εδέσματα και καλό κρασί.) 

 

 Ανακαλύπτουμε το Γεφύρι, αλλά και το Φαράγγι της Πορτίτσας, ένα απομακρυσμένο σημείο 

μοναδικής, απαράμιλλης ομορφιάς και άγριας φύσης! 

 

 Ανακαλύπτουμε το γεφύρι Ζιάκα, ένα από τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια των Γρεβενών, αλλά και 

το κουκλίστικο χωριό Σπήλαιο, απολαμβάνοντας τη θέα από τη Βάλια Κάλντα έως τον Όλυμπο!  

 

 Κάνουμε βόλτα στα πανέμορφα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, Τρίστενο, Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, 

Ελατοχώρι, Βοβούσα. 

 

 Επίσκεψη στην μυστηριώδη λίμνη Ζορίκα, μια άγνωστη και καλά κρυμμένη λίμνη που γεμίζει με 

νούφαρα κάθε χρόνο! Ένα μοναδικό θέαμα μέσα στην απέραντη γοητεία του πράσινου... 

 

 Περνάμε από το χωριό Τρίκωμο και καταλήγουμε στους επιβλητικούς βράχους των απόκοσμων 

Μετεώρων! 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
 

Ξεκινάμε το ταξίδι μας και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στα Τρίκαλα, μια μικρή 

«Ευρώπη» στην καρδιά της Θεσσαλίας. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Γρεβενά, την πόλη 

των μανιταριών. Επισκεπτόμαστε το χωριό Μηλιά, περίπου 15 χλμ. βόρεια των Γρεβενών 

και το τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μοναδικό στο είδος του. Απολαμβάνουμε μια 

αξέχαστη εμπειρία με εξοπλισμένα jeep 4x4 στη Βάλια Κάλντα, τον βιότοπο της καφετιάς 

αρκούδας, των μανιταριών και των αγριολούλουδων της Πίνδου!  

 

Συνεχίζουμε προς το Αρκουδόρεμα, κάνουμε δενδροχρονολόγηση και τέλος, φτάνουμε 

προς το Γεφύρι, αλλά και το Φαράγγι της Πορτίτσας, ένα απομακρυσμένο σημείο 

μοναδικής, απαράμιλλης ομορφιάς και άγριας φύσης! Ανακαλύπτουμε ορισμένα από τα 

πιο ξακουστά βλαχοχώρια των Γρεβενών. Κάνουμε στάση στη Σμίξη με φόντο τη θέα της 

Πίνδου, ενώ συνεχίζουμε για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, σε υψόμετρο 

2.249μ! Επισκεπτόμαστε το Μνημείο Αννίτσας, το γεφύρι Ζιάκα, ένα από τα 

πολυφωτογραφημένα γεφύρια των Γρεβενών, αλλά και το κουκλίστικο χωριό Σπήλαιο, 

απολαμβάνοντας θέα από τη Βάλια Κάλντα έως τον Όλυμπο! 

 

Στη συνέχεια, αναχωρούμε για το ξακουστό γεφύρι του Αζίζ Αγά ύψους 15 μέτρων. 

Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο γεφύρι της δυτικής Μακεδονίας, κάτω από το χωριό Τρίκωμο 

των Γρεβενών! Φωτογραφιζόμαστε στις όχθες του Βενέτικου ποταμού, ενώ οδεύουμε 

προς Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων! Κάνουμε 

βόλτα στα πανέμορφα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου! Επισκεπτόμαστε το Τρίστενο, το 

Γρεβενίτι, το Φλαμπουράρι, το Ελατοχώρι, τη Βοβούσα και καταλήγουμε στη λίμνη Ζορίκα, 

μια άγνωστη και καλά κρυμμένη λίμνη που γεμίζει με νούφαρα κάθε χρόνο!  

 

Ένα μοναδικό θέαμα μέσα στην απέραντη γοητεία του πράσινου. Φτάνουμε στο 

ξακουστό γεφύρι της Λιάτισσας, ένα από τα πιο δυσπρόσιτα αλλά και πιο όμορφα 

πέτρινα γεφύρια του νομού Γρεβενών! Περνάμε από το Τρίκωμο και καταλήγουμε στους 

επιβλητικούς βράχους των απόκοσμων Μετεώρων... 



 

 
 

  

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Τα γεφύρια των Γρεβενών, διηγούνται θρύλους, αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, συγκοινωνιακές 

ρυθμίσεις, την ίδια την ιστορία των Γρεβενών! Είναι δεκαεπτά στον αριθμό και χτίστηκαν την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, αποτελώντας διόδους προς την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την 

Μακεδονία. Τα ονόματά τους σχετίζονται με την τοποθεσία τους ή με αυτόν που τα κατασκεύασε. 

Στη νεότερη εποχή, την ανέγερση των γεφυριών αναλάμβαναν οι μάστορες της περιοχής κατ’ 

εντολή του χρηματοδότη. Η διαδικασία κατασκευής ήταν εμπειρική, γι’ αυτό και πολλά γεφύρια 

χρειάστηκε να χτιστούν και να ξαναχτιστούν μέχρι να στεριώσουν.  

Τα γεφύρια των Γρεβενών είναι τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα ολόκληρης της Μακεδονίας. 

Το 1995, κατόπιν ενεργειών της Νομαρχίας Γρεβενών, η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της 

Βέροιας τα ανακήρυξε διατηρητέα μνημεία. Αξιοσημείωτο από την άποψη του ανοίγματος του 

τόξου του είναι το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ-Aγά (συνολικού μήκους 70 μ. και ύψους 15 μ.), κοντά 

στο χωριό Τρίκωμο, στις ανατολικές υπώρειες της Πίνδου. Το γεφύρι, που φέρει στα βάθρα του 

δύο μικρά ανακουφιστικά ανοίγματα, κατασκευάστηκε το 1727, με χρηματοδότηση του Αζίζ-Αγά. 

Επί Τουρκοκρατίας εξυπηρετούσε τους ντόπιους εμπόρους που μετέφεραν λάδι και στάρι, αλλά 

και τα καραβάνια των ξενιτεμένων που αναχωρούσαν για την Ανατολική Ευρώπη.  

Εντυπωσιακό γεφύρι είναι και αυτό της Πορτίτσας, το οποίο είναι χτισμένο σε μια υπέροχη 

τοποθεσία έξω από το χωριό Σπήλαιο.  

Το ευχερώς προσπελάσιμο και δημοφιλέστερο ίσως γεφύρι των Γρεβενών βρίσκεται σε ένα τοπίο 

απαράμιλλης ομορφιάς, το οποίο συνθέτουν ο ποταμός Βενέτικος (παραπόταμος του 

Αλιάκμονα), το βαθύ φαράγγι της Πορτίτσας (σε αυτό καταλήγει η κοιλάδα Κανάβη) και δύο 

αντικριστοί κάθετοι βράχοι στο βάθος, σωστές συμπληγάδες. Το δίτοξο γεφύρι κατασκευάστηκε 

λίγο πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα με προσφορές από το μοναστήρι του Σπηλαίου. Eπίσης, 

το δίτοξο γεφύρι του Ζιάκα, σε απόσταση 3 χλμ από το ομώνυμο χωριό (είναι χτισμένο στους 

πρόποδες του όρους Όρλιακα), κατασκευάστηκε επί Τουρκοκρατίας (πριν από το 1885) στις 

όχθες του ποταμού Βελονιά, παραποτάμου του Βενέτικου. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, στη 

θέση του γεφυριού διεξήχθη μάχη μεταξύ του Γιαννούλα Ζιάκα, αδελφού του θρυλικού 

οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα (σε αυτόν οφείλει την ονομασία του το χωριό), και των Τούρκων.  

Το γεφύρι του Ζιάκα, γνωστό και ως Τουρκογέφυρο, αποτελούσε άλλοτε πέρασμα για τα εμπορικά 

καραβάνια που ακολουθούσαν τη λεγόμενη Βασιλική Στράτα. Το εξίσου διάσημο μονότοξο 

γεφύρι της Λιάτισσας, βρίσκεται στο φαράγγι του Όρλιακα, κοντά στο χωριό Σπήλαιο. Μοιάζει με 

φυσική προέκταση του βράχου, ξεφεύγει εύκολα από την προσοχή του ματιού, γεφυρώνοντας με 

το πέτρινο βήμα του δύο απότομες κόχες του φαραγγιού πάνω από το ρέμα του Βελονιά 

(παραπόταμος του Βενέτικου). Η τοποθεσία είναι γνωστή στους ντόπιους ως «πήδημα του 

κλέφτη». Η παράδοση έχει συνδέσει αυτό το όνομα με την ιστορία του κλεφτόπουλου που 

προσπαθώντας να γλιτώσει από τους Τούρκους αναγκάστηκε να τολμήσει το πήδημα του 

φαραγγιού. Αφού γλίτωσε, έκτισε σε αυτό το σημείο ένα γεφύρι, εκπληρώνοντας έτσι το τάμα του. 



 

 
 

 

  
Ο ΜΑΓΙΚΟΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 

 

Πρόκειται για το απόλυτο highlight του νομού, ένας Εθνικός Δρυμός που τα έχει όλα! Η κοιλάδα 

Βάλια Κάλντα (στη λατινογενή γλώσσα των Βλάχων κατοίκων των γύρω χωριών Βάλια Κάλντα 

σημαίνει «Ζεστή Κοιλάδα») είναι μια βαθιά και σχετικά κλειστή κοιλάδα της Βόρειας Πίνδου, με πέντε 

βασικές εισόδους. Ονομάστηκε έτσι γιατί εμφανίζει σημαντικές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στη 

διάρκεια του 24ώρου, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολύ 

χαμηλές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απο το κέντρο της πηγάζει το Αρκουδόρεμα, που είναι ο 

κυριότερος παραπόταμος του Αώου ποταμού. Θεσπίστηκε ως Εθνικός Δρυμός το 1966 και 

αποτελεί μια από τις πιο κρύες και υγρές περιοχές της Ελλάδας. Αυτός ο ανεκτίμητης οικολογικής 

αξίας τόπος, εκτείνεται στο βορειοανατολικό τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, στο νότιο άκρο 

του Νομού Γρεβενών σε υψόμετρο περίπου χιλίων τετρακοσίων μέτρων, ενώ η συνολική έκτασή 

του φτάνει τα 69.000 στρέμματα. Ανάμεσα στις πιο μαγευτικές τοποθεσίες της, ξεχωρίζουν τα 

Κόκκινα Πεύκα με την πανοραμική τους θέα στην κοιλάδα, το Αρκουδόρεμα, με τα κρυστάλλινα 

νερά στην καρδιά του μαύρου δάσους, όπου οι καφέ αρκούδες κάνουν τη βόλτα τους την άνοιξη 

μόλις ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και τέλος, το χωριό Βοβούσα, χτισμένο στις όχθες του Αώου. 

Τα χρώματα και τα αρώματα που συνθέτουν το τοπίο αποζημιώνουν και τον πιο απαιτητικό 

επισκέπτη μέσα στο μεγαλείο της φύσης... 

ΤΑ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
 

Έλατα, βελανιδιές, φτελιές, λεύκες, αγριοκερασιές, κέδροι, αγριαχλαδιές κι άλλα τόσα. Ειδικά το 

φθινόπωρο, ο Όρλιακας με όλα αυτά τα φυλλοβόλα είναι σαν ζωγραφική παλέτα! Το Ανατολικό 

Ζαγόρι βρίσκεται βορειοανατολικά των Ιωαννίνων μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον στο 

οποίο φωλιάζουν τα 16 μικρά χωριά του. Ανήκει στα πιο ενδιαφέροντα οικοσυστήματα της 

Ελλάδας με δάση από πεύκα, έλατα και οξιές, άφθονα ποτάμια που κάνουν την περιοχή ιδανικό 

τόπο διαβίωσης σπάνιων άγριων ζώων. Το Ανατολικό Ζαγόρι έχει χαρακτηριστεί μαζί με το 

υπόλοιπο Ζαγόρι ως μνημείο πολιτιστικής παραδοσιακής κληρονομιάς. Θρυλικά χωριά και 

άνθρωποι βιώνουν το μοναδικό τους τοπίο, το οποίο μοιάζει σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν.      

Οι δοκιμασίες που πέρασαν τα Ζαγοροχώρια κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου ήταν 

πολύ δύσκολες. Τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου κάηκαν ολοσχερώς. Πολλοί κάτοικοι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό στα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου όλα τα κτίσματα είναι 

καινούργια που όμως διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου. Το κεφαλοχώρι του 

Ανατολικού Ζαγορίου, το Γρεβενίτι, απέχει 44 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων και είναι 

χτισμένο σε υψόμετρο 980 μέτρων με εξαιρετική θέα προς τα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. Εδώ 

βρίσκεται και η μυθική λίμνη Ζορίκα, η άγνωστη λίμνη που γεμίζει με νούφαρα κάθε χρόνο και 

αποτελεί ένα μοναδικό θέαμα μέσα στην απέραντη γοητεία του πράσινου. Το Ελατοχώρι, ένα 

ορεινό χωριό, χτισμένο σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, περιτριγυρισμένο από πεύκα, έλατα, 

πλατάνια, αλλά και το Φλαμπουράρι, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Τσούκα Ρόσα, σε 

υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων, μέσα σε πυκνή βλάστηση, αποτελούν κάποια από τα πιο 

σημαντικά χωριά της ευρύτερης περιοχής.  

 



 

 
 

  

 

 

Στην Σαμαρίνα, το γραφικότερο και πιο ψηλό χωριό της Πίνδου, η οικογενειακή επιχείρηση 

προσφέρει για πάνω από 20 χρόνια ένα ζεστό και φιλόξενο καταφύγιο, τόσο τους κρύους και 

χιονισμένους μήνες του χειμώνα, όσο και τις λαμπερές και ζεστές μέρες του καλοκαιριού, 

ακολουθώντας πιστά τη φιλόξενη βλάχικη παράδοση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η Ημέρα: Αθήνα – Τρίκαλα – Γρεβενά  – Μηλιά -

(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) 

Αναχωρούμε νωρίς το πρωί από Αθήνα και με 

ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στα Τρίκαλα, μια από τις 

πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας, μια μικρή «Ευρώπη» 

στην καρδιά της Θεσσαλίας. Από τη μακραίωνη ιστορία 

του «χθες» στη σημερινή, ευρωπαϊκή και περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένη, πρώτη ψηφιακή πόλη της Ελλάδας! 

Η πατρίδα του Ασκληπιού περιμένει να τη γνωρίσουμε με 

το θαυμαστό Κουρσούμ Τζαμί, το μοναδικό τέμενος επί 

ελληνικού εδάφους που αντιστάθηκε στον χρόνο. Οι 

συνοικίες Βαρούσι και παλιά Μανάβικα συγκεντρώνουν 

τον θαυμασμό στη διάρκεια των περιπάτων. Θα 

απολαύσουμε γλυκό πουτίγκα στα ζαχαροπλαστεία της 

περιοχής. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς τα Γρεβενά, 

την πόλη των μανιταριών, όπως είναι γνωστή 

(χαρακτηριστικά είναι τα δύο πέτρινα μανιτάρια που 

έχουν στηθεί στις δύο εισόδους της πόλης). Τα Γρεβενά 

είναι ο παράδεισος των μανιταρόφιλων, καθώς εδώ και 

αρκετά χρόνια η πόλη έχει αποκτήσει τέτοια 

«τεχνογνωσία» στην αναγνώριση, συλλογή και 

επεξεργασία μανιταριών, που θεωρείται ο κορυφαίος 

προορισμός για μανιτάρια στην Ελλάδα. Θα κάνουμε τη 

βόλτα μας στην πόλη και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία 

να κάνουμε τα ψώνια μας διαλέγοντας από εκατοντάδες 

είδη μανιταριών. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το χωριό 

Μηλιά, περίπου 15 χλμ. βόρεια των Γρεβενών. Τι θα δούμε 

εδώ; Το τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μοναδικό στο 

είδος του, που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τους 

μεγαλύτερους χαυλιόδοντες μαμούθ στον κόσμο: για 

την ακρίβεια πρόκειται για έναν απόγονο των μαμούθ, 

τον μαστόδοντα, νεότερό τους κατά μερικές χιλιάδες 

χρόνια. Οι χαυλιόδοντές του, πάντως, αγγίζουν σε μήκος 

τα πέντε μέτρα, και φυλάσσονται μαζί με άλλα 

ενδιαφέροντα παλαιοντολογικά ευρήματα. Συνεχίζουμε 

για τη Σαμαρίνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

2η Ημέρα: Ξενάγηση στον Εθνικό Δρυμό Πίνδου – Βάλια 

Κάλντα με εξοπλισμένα Jeep 4x4 – Αρκουδόρεμα – 

Φαράγγι Πορτίτσας  

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για μια αξέχαστη 

εμπειρία στον βιότοπο της καφετιάς αρκούδας, των 

μανιταριών και των αγριολούλουδων της Πίνδου με 

εξοπλισμένα 4x4. Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου Βάλια 

Κάλντα, είναι ένας από τους σπουδαιότερους και πιο 

παρθένους δρυμούς της Ελλάδας. Ιδρύθηκε με σκοπό 
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Λίμπεκ 

 

____ 

την προστασία της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. Έχει 

έκταση περίπου 69.000 στρέμματα που χωρίζονται στον 

πυρήνα και στην περιφερειακή ζώνη του δρυμού. 

Βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου στα όρια των νομών 

Γρεβενών και Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει την κοιλάδα της 

Βάλια Κάλντα, η οποία βρίσκεται σε ύψος περίπου 1.400 

μέτρων και περιτριγυρίζεται από τα βουνά Λύγκος και 

Μαυροβούνι (Φλέγκα 2.159 μ.) μέχρι και τις κορυφές του 

βουνού Αυγό (2177 μ.). Την κοιλάδα διασχίζουν αρκετά 

ρέματα με σημαντικότερο το Αρκουδόρεμα, το οποίο 

αποτελεί παραπόταμο του Αώου. Το όνομα «Βάλια 

Κάλντα» σημαίνει στα βλάχικα «ζεστή κοιλάδα» και 

αποτελεί τον βιότοπο της καφετιάς αρκούδας. Η 

ξενάγηση θα γίνει από δασοπόνο και στέλεχος σχολών 

ορειβασίας, ο οποίος είναι οικοξεναγός άγριας φύσης. 

Θα πάμε μέχρι ένα σημείο με το πούλμαν, όπου και θα 

συναντήσουμε τα jeep μας. Επιβίβαση σε εξοπλισμένα 

οχήματα 4x4 και αναχώρηση  προς τη Βάλια Κάλντα, 

όπου θα φτάσουμε έπειτα από μία περίπου ώρα. Η 

πρώτη στάση μας είναι στα όρια του πυρήνα όπου θα 

απολαύσουμε όλη τη θέα της κοιλάδας, θα δούμε τη 

διαφορά της Μαύρης από τη Λευκόδερμο Πεύκη και τα 

γέρικα μπονσάι. Κατηφορίζουμε προς την κοιλάδα μέσα 

από την πιο εξελιγμένη μορφή φυσικής αποκλάδωσης 

και συνεχίζουμε προς το Αρκουδόρεμα, όπου θα γίνει 

ενημέρωση για τη Βάλια Κάλντα, την πανίδα και τη 

χλωρίδα της. Θα δούμε σπάνια κόκκινα πεύκα, τη 

δηλητηριώδη μπομπίνα, τρίτωνες, τη σαρκοφάγο 

πιγκουίκουλα, θα κάνουμε δενδροχρονολόγηση (η 

χρονολόγηση γεγονότων στο παρελθόν μέσω της 

μελέτης της ανάπτυξης των δακτυλίων των δέντρων), θα 

μάθουμε για τη φαρμακευτική χρήση των βοτάνων και 

για τα είδη των μανιταριών. Τα τελευταία περίπου 4 χλμ, 

θα μας οδηγήσουν προς το Γεφύρι, αλλά και το Φαράγγι 

της Πορτίτσας, ένα από τα ωραιότερα μέρη που μπορεί 

να επισκεφθεί κανείς στη βόρεια Ελλάδα. Ένα 

απομακρυσμένο σημείο μοναδικής, απαράμιλλης 

ομορφιάς και άγριας φύσης. Είναι ίσως το 

δημοφιλέστερο γεφύρι του νομού Γρεβενών, λόγω της 

θέσης στην οποία βρίσκεται και στέκεται στην είσοδο του 

ομώνυμου φαραγγιού το οποίο επίσης είναι μαγευτικό. 

Το φαράγγι σχηματίζεται από δύο πανύψηλους βράχους 

ύψους 150-200 μέτρων και κάτω από την καμάρα του 

γεφυριού περνά ο Βενέτικος ποταμός, παραπόταμος του 

Αλιάκμονα. Απαραίτητος εξοπλισμός για την άνεση και 

την ασφάλειά σας: αδιάβροχο – άνετος  ρουχισμός – 

μποτάκια. Οι περισσότεροι συνοδοί μας έχουν 

πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών και υπάρχει 

φαρμακείο σε κάθε jeep. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 

έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις από το  εντυπωσιακό 

τοπίο στη Βάλια Κάλντα. Τα πυκνά δάση που 



 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εναλλάσσονται με γυμνές υπο-αλπικές και βραχώδεις 

εκτάσεις, τεράστιους γκρεμούς και η εξαιρετικά πλούσια 

πανίδα θα μείνουν για πάντα ανεξίτηλα στη μνήμη μας!  

3η Ημέρα: Βλαχοχώρια Γρεβενών – Σμίξη – 

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας – Μνημείο 

Αννίτσας – Γεφύρι Ζιάκα – Χωριό Σπήλαιο – Πέτρινο 

παραδοσιακό Γεφύρι Αζίζ Αγά – Σαμαρίνα 

Ξεκινάμε για να ανακαλύψουμε ορισμένα από τα πιο 

ξακουστά βλαχοχώρια των Γρεβενών. Στάση στη Σμίξη 

με φόντο τη θέα της Πίνδου. Το όνομα Σμίξη, προήλθε 

από το «σμίξιμο δύο οικισμών», καθώς γεννήθηκε από 

τα χωριά Μπίγκα και Πινακάδες. Θα δούμε πέτρινα 

σπίτια που έχουν διασωθεί από το πέρασμα του χρόνου 

μέσα σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, το πέτρινο 

σχολείο του 1933 που βρίσκεται σε πολύ καλή 

κατάσταση, αλλά και τις πολυφωτογραφημένες παλιές 

πέτρινες βρύσες. Στα Γρεβενά, θα επισκεφθούμε τις δύο 

πλατείες, την πλατεία Ελευθερίας ή Ρολογιού που 

φιλοξενεί τον πέτρινο πύργο του ρολογιού και την 

Αιμιλιανού, που συνδέονται με έναν κεντρικό 

πεζόδρομο, ενώ θα κάνουμε στάση για αγορά των 

διάσημων τοπικών μανιταροπροϊόντων. Συνεχίζουμε για 

το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, όπου 

θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Βρίσκεται στη 

βορειοανατολική πλευρά του όρους Βασιλίτσα, ενώ  

εκτείνεται σε υψόμετρο 2.249μ. αλλά και στο διπλανό 

όρος της Γομάρας. Ξεκίνησε με τον πρώτο αναβατήρα 

το 1975 και από τότε υπόσχεται στιγμές ελευθερίας και 

ομορφιάς σε κάθε χιονοδρόμο. Το βουνό της 

Βασιλίτσας αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την 

αρκούδα, τη βίδρα και το αγριόγιδο. Σειρά έχει το 

Μνημείο Αννίτσας, δυτικά της πόλης των Γρεβενών, σε 

απόσταση ευθείας γραμμής 28 χιλιομέτρων, στο όρος 

Λύγκος. Πρόκειται για το Μνημείο των πεσόντων 

Αξιωματικών και Οπλιτών Νομού Γρεβενών 1940-1941, 

εναντίον των Ιταλών επιδρομέων. Ακολουθεί επίσκεψη 

στο γεφύρι Ζιάκα, ένα από τα πολυφωτογραφημένα 

γεφύρια των Γρεβενών, στο δρόμο που ενώνει τα 

Γρεβενά με το ιστορικό χωριό Ζιάκα, την πατρίδα του 

θρυλικού ήρωα Θεόδωρου Ζιάκα, από όπου πήρε και 

το όνομα. Κάτω από το γεφύρι περνά ο Βελονιάς 

ποταμός, παραπόταμος του Βενέτικου, που πηγάζει 

από τις περιοχές Δοτσικού, Προσβόρου και 

Αλατόπετρας. Σειρά έχει το κουκλίστικο χωριό Σπήλαιο, 

χτισμένο στο όρος Όρλιακας, 26 χλμ από την πόλη των 

Γρεβενών. Κάθε γωνιά του είναι μοναδική, αλλά 

αποκορύφωμα αποτελεί η θέα που προσφέρει από τη 

Βάλια Κάλντα έως και τον Όλυμπο! Στη συνέχεια, 

αναχωρούμε για το ξακουστό γεφύρι του Αζίζ Αγά 

ύψους 15 μέτρων. Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο γεφύρι 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

της δυτικής Μακεδονίας, κάτω από το χωριό Τρίκωμο των 

Γρεβενών! Ο οικοξεναγός μας, θα μας παρέχει μια 

εμπεριστατωμένη γνωριμία με αυτήν την ορεινή και 

πανέμορφη αλλά άγνωστη περιοχή της χώρας μας. Ο 

Αζιζ Αγάς ανέθεσε την κατασκευή σε φημισμένο 

πρωτομάστορα, αλλά εξ αιτίας του μεγάλου μήκους και 

ύψους του, το γεφύρι παρουσίαζε δυσκολίες. Δύο φορές 

έπεσε η μεσαία καμάρα μετά την αφαίρεση των 

καλουπιών. Όταν οι σκαλωσιές καί τα καλούπια 

στήθηκαν για τρίτη φορά, ο Αζιζ Αγάς απείλησε τον 

πρωτομάστορα πως αν το γεφύρι πέσει για τρίτη φορά 

«θα του πάρει το κεφάλι». Την ώρα που αφαιρούνταν και 

τα τελευταία καλούπια, ο πρωτομάστορας έντρομος 

κατέφυγε στη «ράχη Σκύφτη», λίγο νότια του γεφυριού, 

κατά το Κηπουριό για ν' αποφύγει τις κυρώσεις αν το 

γεφύρι ξαναέπεφτε. Το γεφύρι όμως τη φορά αυτή 

στάθηκε όρθιο. Ο Αγάς κάλεσε κοντά του με έναν ζαπτιέ 

(χωροφύλακα) τον πρωτομάστορα, τον συνεχάρη και 

τον πλήρωσε. (Αυτά μας διδάσκει η ιστορία γραμμένη 

από τον Γ. Τσότσο). Φωτογραφιζόμαστε στις όχθες του 

Βενέτικου ποταμού, στις τρείς καμάρες του γεφυριού. Από 

εδώ, μέσω Φιλιππαίων οδεύουμε προς Σαμαρίνα. Το 

χωριό βρίσκεται στη βόρεια Πίνδο στις ανατολικές πλαγιές 

του Σμόλικα σε υψόμετρο 1.450 μέτρων. Θεωρείται το 

ψηλότερο χωριό της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων! Οι 

ετυμολογήσεις της λέξης που έχουν προταθεί είναι, ή από 

τη λέξη σαμάρι ή από την Αγία Μαρίνα, στα βλάχικα Sta 

Marina. Αξιοσημείωτη και μοναδική η Εκκλησία της 

Μεγάλης Παναγιάς με το πεύκο φυτρωμένο στην σκεπή 

της! Τρίκλιτη μονώροφη βασιλική, αφιερωμένη στην 

Κοίμηση της Θεοτόκου. Οικοδομήθηκε κατά τη δεύτερη 

δεκαετία του 19ου αι. και τοιχογραφήθηκε λίγα χρόνια 

αργότερα, φέρει χαγιάτι (υπόστεγο) με χτιστούς κίονες και 

τοξοστοιχία στη νότια πλευρά του, καθώς και παρεκκλήσι 

αφιερωμένο στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Το 

εσωτερικό της Μεγάλης Παναγίας κοσμούν τοιχογραφίες 

που έχουν φιλοτεχνήσει σαμαριναίοι αγιογράφοι, καθώς 

και αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Γεύμα ελεύθερο στην 

ξακουστή πλατεία με τα μοναδικά τοπικά ταβερνάκια της. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

4η Ημέρα: Ανατολικό Ζαγόρι –  Τρίστενο – Γρεβενίτι – 

Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι –  Βοβούσα – Λίμνη Ζορίκα 

H ημέρα μας ξεκινάει με βόλτα στα ξακουστά χωριά του 

Ανατολικού Ζαγορίου! Επισκεπτόμαστε το Τρίστενο, ένα 

γραφικό χωριό γεμάτο λιθόχτιστα καλντερίμια, πηγές και 

τρεχούμενα νερά. Χτισμένο σε υψόμετρο 940 μέτρων, που 

οφείλει το όνομά του στα τρία στενώματα (χειμάρρους) 

που σχηματίζονται ανάμεσα στους κατάφυτους 

γειτονικούς λόφους. Ακολουθεί το Γρεβενίτι, ένα από τα 

βλαχοχώρια της περιοχής του Ζαγορίου, με καταπληκτική 

θέα και απίστευτο φυσικό περιβάλλον. Συνεχίζουμε για το 

Φλαμπουράρι, στις πλαγιές του βουνού Τσούκα – Ρόσσα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα χωριό «πνιγμένο» στα δάση που δεν ακολουθεί την 

τυπική Ζαγορίτικη αρχιτεκτονική, καθώς κυριαρχεί το 

κόκκινο χρώμα στις στέγες των σπιτιών. Στην εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου (1774) θα δούμε αξιόλογες παλιές εικόνες. 

Σειρά έχει το Ελατοχώρι, το οποίο αποτελείται από δύο 

οικισμούς, το Ελατοχώρι και το Σέσι. Η απόκοσμη ηρεμία 

του θα σας καθηλώσει... Ανεβαίνουμε προς Βοβούσα, το 

πιο απομακρυσμένο χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου. 

Μέσα από το χωριό περνάει ο ποταμός Αώος, από τη βοή 

των νερών του οποίου πιθανότατα πήρε και το χωριό το 

όνομά του. Γύρω από το ποτάμι υπάρχουν αξιόλογοι 

οικότοποι που φιλοξενούν πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 

Σύμφωνα με την παράδοση, η Βοβούσα προέκυψε από τη 

συνένωση τεσσάρων μικρότερων χωριών. Η ιστορία του 

χωριού αρχίζει τον 10ο αιώνα με τις πρώτες μετακινήσεις 

των Βλάχων στα βουνά της Πίνδου. Γνώρισε μεγάλη ακμή 

ως μέλος της αυτόνομης περιοχής του Ζαγορίου επί 

Τουρκοκρατίας και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα 

Ζαγοροχώρια. Μας υποδέχεται το γεφύρι της, που 

βρίσκεται στο κέντρο του. Κτίστηκε το 1748, στις πηγές του 

Αώου, από τον Αλέξη Μίσιο. Οι κάτοικοι στην πλειονότητά 

τους είναι Βλάχοι, ενώ υπάρχουν και λίγες οικογένειες 

Σαρακατσάνων. Αποκορύφωμα θα αποτελέσει η λίμνη 

Ζορίκα, μια άγνωστη και καλά κρυμμένη γωνιά του τόπου 

μας, με ιδιαίτερα σπάνια ομορφιά. Η λίμνη γεμίζει με 

νούφαρα κάθε χρόνο και αποτελεί ένα μοναδικό θέαμα 

μέσα στην απέραντη γοητεία του πράσινου. Βρίσκεται 

ανάμεσα στο πλούσιο δάσος της περιοχής και μπορεί να 

εξελιχθεί σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς 

στο Ανατολικό Ζαγόρι. Ο τόπος θα σας αποζημιώσει. Οι 

εικόνες, το άρωμα, τα χρώματα. Και σίγουρα αυτή η φορά 

δεν θα είναι η τελευταία... Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 

και διανυκτέρευση.  

5η Ημέρα: Σταυρός – Γεφύρι της Λιάτισσας ή του 

Κλέφτη (προαιρετικά πεζοπορία σε μονοπάτι) – 

Τρίκωμο – Μετέωρα – Αθήνα  

Πρωινή αναχώρηση για ακόμα ένα βλαχοχώρι των 

Γρεβενών, τον Σταυρό, στις πλαγιές του όρους Όρλιακας 

και στα ανατολικά όρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου. Στα ανατολικά του χωριού περνάει η Εγνατία Οδός 

και δυτικά ο ποταμός Βελονιάς, παραπόταμος του 

Βενέτικου. Θα δούμε το πέτρινο γεφύρι της Λιάτισσας, που 

βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού πάνω στον Βελονιά που 

το ενώνει με το Σπήλαιο και από το 1995 έχει χαρακτηριστεί 

ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για ένα από τα 

πιο δυσπρόσιτα αλλά και πιο όμορφα πέτρινα γεφύρια του 

νομού Γρεβενών! Βρίσκεται σε μια θέση ιδιαίτερης φυσικής 

ομορφιάς, πάνω από τα κατακόρυφα βράχια του 

φαραγγιού, που εναλλάσσονται με μικρές λεπτοκαρυές 

(στις οποίες πιθανότατα κατά μια άλλη εκδοχή οφείλεται το 

όνομά του, από την αλβανική λέξη «λιάτισσα», που 



 

 
 

 

 

  

σημαίνει λεπτοκαρυά). Είναι επισκέψιμο από το χωριό 

Σπήλαιο. Σύμφωνα με μια εκδοχή, χτίστηκε γύρω στο 1800 

από τον κλέφτη Λιάτιστα. Η περιοχή λέγεται μάλιστα και 

«πήδημα του κλέφτη», αφού κατά το θρύλο, ο κλέφτης 

καταδιωκόμενος από τους Τούρκους πήδηξε απέναντι, 

κάνοντας τάμα, πως αν τα καταφέρει, θα χτίσει εκεί 

γεφύρι. Ο Βελονιάς ποταμός περνάει από κλειστό 

σπήλαιο πριν βγει στο φαράγγι και κυλήσει κάτω από το 

γεφυράκι της Λιάτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση εδώ 

αντάμωνε τα παλικάρια του ο καπετάν Ζιάκας. Ακολουθεί 

προαιρετική πεζοπορία σε μονοπάτι, μέσα από μια 

εξαιρετικά σπάνια διαδρομή! Συνεχίζουμε για το χωριό 

Τρίκωμο, σε απόσταση 22 χλμ. νοτιοδυτικά των Γρεβενών, 

χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου με υψόμετρο 

870 μέτρων! Σύμφωνα με την παράδοση δημιουργήθηκε 

το 17ο Αιώνα μ.Χ. από τη συνένωση τριών ποιμενικών 

οικισμών, του Ελευθεροχωρίου (στην σημερινή 

τοποθεσία που βρισκεται ένα εξωκλήσι του χωριού, η Αγία 

Παρασκευή), του Ζιάννη και της Καλογριάς (στην 

σημερινή τοποθεσία που βρίσκεται ένα εξωκλήσι του 

χωριού, ο Άγιος Αθανάσιος), για να προστατευτούν οι 

κάτοικοι από τις επιδρομές και τις λεηλασίες των Τούρκων 

κατακτητών. Το πρώτο του όνομα ήταν Ζάλοβο. Αφού 

αφουγκραστούμε την ιστορία του τόπου, ακολουθεί 

επίσκεψη στους γιγιαντιαίους μοναστηριακούς βράχους 

των Μετεώρων πάνω από την πόλη της Καλαμπάκας που 

δημιουργούν ένα θέαμα μοναδικό ίσως στον κόσμο. 

Ανάβαση στο Μεγάλο Μετέωρο και στη Μονή του Αγίου 

Στεφάνου. Η άγρια ομορφιά και το απόκοσμο τοπίο θα 

μας συνεπάρει, όπως και κάθε ταξιδιώτη. Η επιστροφή 

μας για την Αθήνα ξεκινάει, ενώ έχουμε χορτάσει από 

απίστευτες εικόνες και ειδυλλιακά τοπία...  

 

 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 Ξενάγηση στον Εθνικό Δρυμό Πίνδου «Βάλια Κάλντα» με 

εξοπλισμένα jeep 4x4 

o Απαραίτητος εξοπλισμός για την άνεση και την ασφάλειά 

σας: 

o Αδιάβροχο – Άνετος ρουχισμός – Μποτάκι στην πεζοπορία 

o Οι περισσότεροι έχουν πιστοποιημένη γνώση Α’ βοηθειών. 

o Φαρμακείο σε κάθε τζιπ. 

o Όλα τα τζιπ κινούνται μαζί  

o Σημαντικό:  Σε όλη την διαδρομή μπορεί να έρθει τζιπ 

(Υπάρχει back up 4-5 άτομα), εάν κάποιος δεν θέλει άλλο να 

περπατήσει. 

o Φυσικά επειδή όλες οι εκδρομές και οι δραστηριότητες 

υλοποιούνται βαθιά μέσα στα βουνά της Πίνδου τα 4x4 

οχήματα, είναι πάντα έτοιμα και εξοπλισμένα όχι για να σας 

πάνε μόνο παντού, αλλά κυρίως να σας επιστρέψουν με 

ασφάλεια πίσω από παντού! 

 



 

 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
κατ’ άτομο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

11.06, 25.06 € 359 € 459 

 

Περιλαμβάνονται 

 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 

 Δείπνο σε τοπική ταβέρνα. 

 Οικοξενάγηση στη Βάλια Κάλντα με jeep.  

 Έμπειρος τοπικός ξεναγός για τα Βλαχοχώρια 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, αρχαιολογικούς 

χώρους & σημεία ενδιαφέροντος. 

 Γεύματα που δεν περιγράφονται στο 

πρόγραμμα. 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. 

 Φόρος διαμονής. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

  

Σημαντικές παρατηρήσεις 

 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία 

σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 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 γίνεται 

μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φόρος δια- 

μονής 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. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα τρίκλινα είναι κατόπιν ζήτησης . 

 

 



 

 
 

 
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της 

προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus στα 

προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα 100€. 

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 

πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές 

αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 

μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

 Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 

εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

 

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 

που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 

σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 

της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και 

κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που 

έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

 Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 

μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 

εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου 

Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 

χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» 

με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και 

της αγάπης μας. 

 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

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

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση που 

δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της ασφάλειας 

αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. Είναι ταξιδιωτική 

ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. Ζητήστε μας το έγγραφο 

που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει. 



 

 
 

 Άτοκες δόσεις  

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

 Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 

από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 

δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 

της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον 

υπολογιστή τους.  

 Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 

την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που 

μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 

πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 

Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 

πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 

μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 

της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 

απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 

με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο 

αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε 

ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα 

Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 

να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 

περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 

ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε 

γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι 

μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην 

εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι 

πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες 



 

 
 

συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων 

πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα 

μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής 

που θα βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

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

ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, 

και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν 

πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 

τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 

αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 

για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 

προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 

τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι 

πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

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

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, 

στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα 

φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus 

Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το 

πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 

και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες 

νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, 

ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι 

ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με 

έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 

Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από 

πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του 

Βιετνάμ κ.ά. 



 

 
 

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 

για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

 για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

 για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 

 για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

 για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

 για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

 για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 

 για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

 για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 


