
Η διαφορετικότητα του Versus 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις 2020: 25.10, 06.11, 20.11 

Αναχωρήσεις 2021: 26.02, 02.04, 21.05, 18.06                                                                  

4 Ημέρες 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Πετρόκτιστη Αρκαδία – Γορτυνία –  

Ορεινή Ηλεία  

Παραδοσιακά χωριά – Επίσκεψη σε παραδοσιακό αρκαδικό οινοποιείο & στο 

μοναδικής ομορφιάς Σπήλαιο Κάψια – Επίσκεψη στο «ψηλότερο» χωριό της 

Πελοποννήσου και στο δρυόδασος Φολόης 

(με διαμονή στο «καρτ ποστάλ» χωριό Λαγκάδια) 

Super προσφορά τιμής! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Σπήλαιο Κάψιας – Οινοποιείο Καλόγρη – Βυτίνα – 

Λαγκάδια  

 

Αναχώρηση από Αθήνα (08.00) και μέσω της σήραγγας 

του Αρτεμισίου θα περάσουμε στην ορεινή Αρκαδία με τα 

όμορφα πέτρινα χωριά που συναγωνίζονται για το πιο θα 

μας μαγέψει. Πρώτη στάση το χωριό Κάψια, που τα 

τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε αξιόλογο τουριστικό 

προορισμό. Στον κεντρικό δρόμο του χωριού δεσπόζει ο 

ναός του Αγ. Νικολάου (1912) και διαθέτει όμορφο 

πετρόχτιστο καμπαναριό με καμπάνες που χτυπούν 

αυτόματα κάθε μισή ώρα. Το σπήλαιο Κάψια κατατάσσεται 

στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας.  

Αφού ξεναγηθούμε στο χώρο, θα αναχωρήσουμε για να 

επισκεφτούμε το οινοποιείο Καλόγρη να δοκιμάσουμε 

κρασιά. Όλοι οι χώροι είναι επισκέψιμοι και με ξεχωριστό 

ενδιαφέρον. Στο αναπαλαιωμένο κτίριο του 1870 οι 

επισκέπτες ξεναγούνται στην ιστορία των 147 ετών της 

οικογένειας, μαθαίνοντας παράλληλα τη σύγχρονη 

Πετρόκτιστη Αρκαδία 
 

Όταν αναζητούμε την “παραδοσιακή αρχιτεκτονική», η ορεινή Αρκαδία είναι από τους πρώτους 

προορισμούς που μας έρχονται στο μυαλό. Η περιοχή της Γορτυνίας ειδικότερα, από τη Βυτίνα 

και τα Λαγκάδια μέχρι τη Στεμνίτσα και τη Δημητσάνα είναι από τις πιο καλοδιατηρημένες, 

έχοντας καταφέρει να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους στο πέρασμα του χρόνου και των 

αναπόφευκτων αλλαγών που φέρνει μαζί του.  

Αυτό οφείλεται εν πολλοίς και στη σπουδαία παράδοση που απολαμβάνει η περιοχή στην 

αρχιτεκτονική. Οι μάστορες από τα Λαγκάδια ήταν κάποτε (στις αρχές του περασμένου αιώνα) 

από τους πιο φημισμένους, και η τέχνη τους ήταν περιζήτητη στις τέσσερις γωνιές του ορίζοντα.  

Η Δημητσάνα, από την άλλη, φημιζόταν για την παραγωγή πυρίτιδας, εκμεταλλευόμενη τη 

δύναμη των πλούσιων νερών της και την τέχνη των παλαιότερων. «Μπαρούτι είχαμε, έφτιανε η 

Δημητσάνα», γράφει στα Απομνημονεύματά του ο στρατηγός Μακρυγιάννης.  

Αν έχετε δει την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», θα αναγνωρίσετε το σχολείο της στο σχολείο 

της Στεμνίτσας! Εκεί εκτυλισσόταν η υπόθεση της ταινίας, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και την 

Άννα Μαντζουράνη, εκεί σήμερα λειτουργεί και η σχολή αργυροχρυσοχοΐας. 

Εξαιρετικής αρχιτεκτονικής οικισμός είναι και η Καρύταινα, στα όρια της Μεγαλόπολης, χωριό 

χτισμένο σε μια από τις χαμηλές κορυφογραμμές, και με το κάστρο και το γεφύρι της να 

αποτελούν ξεχωριστούς πόλους έλξης για τους επισκέπτες.  

 



ενασχόληση με τη βιολογική γεωργία και τα φυσικά κρασιά. Μπορούν να δουν από 

κοντά την παλαίωση του οίνου στα υπόγεια κελάρια. 

Συνεχίζεται η ευχάριστη διαδρομή μας για Βυτίνα, φημισμένο ορεινό θέρετρο της 

Πελοποννήσου. Είναι κτισμένη στα 1033 μ. υψόμετρο περιτριγυρισμένη από έλατα. Μη 

ξεχάσετε να πάρετε ελατόμελο και να δοκιμάσετε ντόπιο τυρί. Γεύμα ελεύθερο. 

Συνεχίζουμε για τα Λαγκάδια, το «κρεμαστό» χωριό του Μοριά που είναι χτισμένο σε μια 

απότομη πλαγιά. Από το 13ο αιώνα οι Λαγκαδινοί χτιστάδες κατοικούν σε αυτή την 

απόκρημνη χαράδρα, δαμάζοντας τους πέτρινους όγκους του Μαινάλου. Βγάλανε την 

πέτρα από τα σωθικά της γης και την έκαναν σπίτια, τοξωτά γεφύρια, εκκλησιές, 

σχολεία, αρχοντικά. Τα αριστουργηματικά τους πέτρινα κτίσματα, που τους έκαναν 

ξακουστούς σε όλη την Ελλάδα, απλώθηκαν σιγά σιγά σε όλη την απότομη πλαγιά. 

Σήμερα, από μακριά μοιάζουν με γίγαντες, που ήρθαν θεατές σε ένα κατάμεστο φυσικό 

αμφιθέατρο, κι έμειναν να κοιτούν την ομορφιά του γύρω τοπίου, ώσπου πέτρωσαν.  

Η γύρω φυσική ομορφιά είναι πράγματι συγκλονιστική. Η θέα κόβει την ανάσα. Η 

βλάστηση των βουνών ένα φυσικό κομψοτέχνημα. Ο ποταμός Τουθόας πηγάζει από 

εδώ και διαγράφει μια ειδυλλιακή διαδρομή προτού χυθεί στο Λάδωνα. Αυτό είναι το 

μαγευτικό οικιστικό και φυσικό περιβάλλον των Λαγκαδίων, που είναι γνωστά και για 

ιστορικές φυσιογνωμίες όπως οι Δηλιγιανναίοι, που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση 

του 1821 αλλά και στην πολιτική σκηνή της χώρας. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

 

2η ημέρα:  Λαγκάδια – Βαλτεσινίκο – Μαγούλιανα – Λάστα – Δημητσάνα 

– Μουσείο Υδροκίνησης – Μονή Τιμίου Προδρόμου – Μονή Αιμυαλών – 

Στεμνίτσα – Καρίταινα 

Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και νωρίς το πρωί ξεκινάμε για να γνωρίσουμε όλα τα 

γνωστά πανέμορφα Αρκαδικά χωριά. Αρχίζουμε την μέρα μας ανεβαίνοντας προς το 

γραφικό Βαλτεσινίκο. Κατάφυτο με έλατα και καρυδιές, γεμάτο με κόκκινες κεραμιδένιες 

στέγες, επιβλητικές εκκλησιές, τρεχούμενα νερά και κρυστάλλινο αέρα! Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η ονομασία του χωριού, που είναι γεγονός ότι είναι η μοναδική στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με μια 

άποψη η κατάληξη "-ικο" 

παραπέμπει σε σλαβικό 

όνομα και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι από την περιοχή 

πέρασαν Σλάβικα φύλα. Οι 

υποστηρικτές της άποψης 

αυτής υπερθεματίζουν 

μάλιστα επικαλούμενοι και την 

ύπαρξη και άλλων 

τοπωνυμιών στην περιοχή με 

την ίδια κατάληξη: 

«Μπεζένικο», «Γκαρζένικο», 

«Μπαρμπεσινίκο».  
Ακολουθούν τα γραφικά Μαγούλιανα, το υψηλότερο χωριό της Πελοποννήσου: στα 

1.365 μέτρα ύψος, στέκεται αυτό το γραφικό πανέμορφο χωριό! Από εδώ θα 

συνεχίσουμε για 6 ακόμη χιλιόμετρα μέχρι το γειτονικό χωριό Λάστα, όπου θα 

σταματήσουμε στο «αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο» του χωριού, δίπλα ακριβώς στην 

εκκλησία. Εδώ θα ψήσουμε και θα σερβίρουμε μόνοι μας το καφεδάκι μας, και αφού 

τακτοποιήσουμε όπως τα βρήκαμε τα σκεύη που χρησιμοποιήσαμε για συνεχίσουμε τη 

διαδρομή μας.  



Κατεβαίνουμε προς την ιστορική 

Δημητσάνα με τους μπαρουτόμυλους 

και το μουσείο υδροκίνησης. Σε μισή 

ώρα περίπου θα βρισκόμαστε 

στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 

(ΠΙΟΠ). Τα εργαστήρια περιβάλλονται 

από πυκνή βλάστηση και άφθονα 

τρεχούμενα νερά, όπου μπορείτε να 

περιηγηθείτε. Το πρώτο κτίριο 

στεγάζει νεροτριβή και αλευρόμυλο με 

οριζόντια φτερωτή. Στο διπλανό 

δωματιάκι, με το τζάκι, ζούσε ο 

μυλωνάς με την οικογένειά του, κατά κανόνα πολυμελή. Έξω από τον μύλο θα 

δείτε ρακοκάζανο, που στηνόταν στην ύπαιθρο μετά τον τρύγο, για την παραγωγή 

τσίπουρου από τα στέμφυλα. Ακριβώς απέναντι, διώροφο κτήριο στέγαζε την κατοικία 

του βυρσοδέψη (πάνω) και το βυρσοδεψείο (κάτω). Το εσωτερικό του εργαστηρίου είναι 

χωρισμένο σε ζώνες που αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια επεξεργασίας των 

δερμάτων. Το λιθόστρωτο οδηγεί σε πλάτωμα, όπου διαμορφώνεται φυσική δεξαμενή, 

και καταλήγει στον μπαρουτόμυλο. Το μπαρούτι, ισχυρό στοιχείο της πολιτισμικής 

ταυτότητας της περιοχής, διατηρείται ζωντανό στη μνήμη και τις αφηγήσεις των 

κατοίκων της. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, οι Δημητσανίτες 

τροφοδοτούσαν τον αγώνα με το απαραίτητο αυτό πολεμικό υλικό. Ο Κολοκοτρώνης 

γράφει χαρακτηριστικά: «Μπαρούτι είχαμε, έκαμνε η Δημιτζάνα». Εδώ μπορείτε να δείτε 

τον κινούμενο μηχανισμό ενός μπαρουτόμυλου με κοπάνια, που είχε εξαφανιστεί στην 

Ευρώπη ήδη από τον 18ο αιώνα, ενώ στη Δημητσάνα χρησιμοποιήθηκε κατά την 

Επανάσταση, αλλά και έως τις αρχές του 20ού αιώνα.  

Επόμενος σταθμός μας, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Χτισμένη κυριολεκτικά επάνω 

σε κάθετο βράχο στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

κόβει την ανάσα με την επιβλητική της παρουσία σε μία από τις ομορφότερες περιοχές 

της χώρας μας. Η μονή ιδρύθηκε κατά τον 12ο αιώνα και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 

στην Ελληνική Επανάσταση, αφού σε αυτήν βρήκαν καταφύγιο και ιατρείο πολλοί 

αγωνιστές της ανεξαρτησίας. Το μοναστήρι διαλύθηκε το 1834 με το βαυαρικό διάταγμα 

για τη διάλυση μονών με λιγότερους από επτά μοναχούς. Το 1838, όμως, η μονή 

ανασυστάθηκε. Σήμερα μετόχι της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου αποτελεί η Νέα Μονή 

Φιλοσόφου. 

Περίπου 3 χλμ. από τον γραφικό και ιστορικό οικισμό της Δημητσάνας, μέσα σε 

κατάφυτη τοποθεσία, συναντάμε την Ιερά Μονή της Παναγίας των Αιμυαλών, η οποία 

αρχικά χτίστηκε μέσα στο βράχο. Η Μονή ιδρύθηκε το 1608, σύμφωνα με την κτητορική 

επιγραφή, από τον ιερομόναχο και πνευματικό Γρηγόριο Κοντογιάννη και την αδελφή 

του, μοναχή Ευπραξία Κοντογιάννη (ή αλλιώς Παϊσία), οι οποίοι κατάγονταν από το 

χωριό Αιμυαλοί της Μεσσηνίας, εξού και το όνομα που πήρε η νέα μονή. Κάποιες 

φορές το ονομά της απαντάται και ως «Μονή Ομαλών ή Ομυαλών». Ως προς την 

ετυμολογία του ονόματος «Αιμυαλοί», κάποιοι αμφισβητούν την ελληνική του 

προέλευση, στη Μάνη όμως «αιμυαλός» σημαίνει βρώσιμος κοχλίας. Η είσοδος στη 

Μονή γίνεται μέσα από μία πύλη, η οποία οδηγεί σε κατσπράσινο περίβολο. Τα πρώτα 

κελιά ήταν σφηνωμένα μέσα στο βράχο και διακρίνονται ακόμα τα ερείπιά τους. 

Θα συνεχίσουμε για την Στεμνίτσα, διατηρητέος οικισμός της Αρκαδίας και από τα 

ομορφότερα χωριά της Γορτυνίας. Είναι χτισμένη στα 1.090 μ. υψόμετρο, στις δυτικές 

πλαγιές του Μαινάλου και ακριβώς πάνω από το φαράγγι του ποταμού Λούσιου.  

Εντυπωσιάζει η πλατεία με το ωραίο καμπαναριό και τον Αγιο Γεώργιο με τις 

τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου. Ήδη από τα μεταβυζαντινά χρόνια η Στεμνίτσα 

αποτελεί αργυροχρυσοχοϊκό και μεταλλουργικό κέντρο με ονομαστούς τεχνίτες που 

ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και εδραιώνουν μια μακραίωνη παράδοση στο χώρο της 

αργυροχρυσοχοΐας. 



 

Απογευματινό καφεδάκι στην Καρίταινα, από 

τα πιο γραφικά χωριά της Αρκαδίας. Έχει 

χαρακτηρισθεί από το 1978 παραδοσιακός 

οικισμός με ιστορικό και αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον.  

Και ποιός δεν θυμάται, το πεντάτοξο πέτρινο 

γεφύρι κάστρο που στόλιζε τα  «πάλαι ποτέ 

πεντοχίλιαρα» και που χρονολογείται από τον 

13ο αιώνα και είναι επισκέψιμο κάθε ώρα της 

ημέρας, χωρίς ωράρια και εισιτήρια. Την 

ημέρα το κάστρο απολαμβάνει πανοραμική 

θέα στο αμφιθεατρικά κτισμένο χωριουδάκι 

και το φαράγγι του Λούσιου.   

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

 

3η ημέρα:  Λαγκάδια – Αρχαία 

Ολυμπία – Κάπελη –Δρυόδασος 

Φολόης (αυτοφυές δάσος με  θεόρατες 

πλατύφυλλες βελανιδιές του, μοναδικό σε 

όλη την Ευρώπη) – Λάμπεια 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία. 

Ξενάγηση με πιστοποιημένο ξεναγό στον αρχαιολογικό χώρο.  

Ανεβαίνουμε προς το μοναδικό στο είδος του οροπέδιο Φολόης, ένα από τα 

μεγαλύτερα δρυοδάση, που υπήρξε μυθική κατοικία των Κενταύρων. Η «υψίκορμος 

Δρύς» το περήφανο αυτό «Δέντρο» καλύπτει μια έκταση 42 χιλιάδων στρεμμάτων! 

Βρίσκεται στην ορεινή Ηλεία στα σύνορα Αρκαδίας Αχαίας στους ΝΔ πρόποδες του 

όρους Ερυμάνθου.  

Πήρε το όνομά του από την μυθολογία και τον βασιλιά των Κενταύρων Φόλο, φίλο του 

ήρωα Ηρακλή.  

Σε όλο το οροπέδιο κυριαρχεί η ευθύκορμη βελανιδιά (δρυς), την οποία ο λαός της 

περιοχής ονόμασε Κάπελη, που σημαίνει πυκνό δάσος ή άφθονο δάσος. 

Η Κάπελη λέγεται και «μπαλκόνι της Ηλείας»! Από τα ψηλότερα βουνά φαίνεται σαν 

μεγάλο αλώνι με ακτίνα δέκα χιλιομέτρων, ενώ από τα χαμηλότερα σαν δρεπάνι. Είναι 

ένα από τα σπανιότερα δάση, μοναδικό στα Βαλκάνια. Οι βελανιδιές του είναι ψηλές, 

άλλες ευθείς σαν κυπαρίσσια και άλλες χοντρές πολύκλωνες σαν «βασίλισσες του 

δάσους». Κάτω από τον ίσκιο τους ευδοκιμεί μόνο η φτερίνα και τα σφερδούκλια. Η 

Κάπελη παλαιότερα ήταν όλη ενωμένη, τώρα πλέον αποτελείται από τη λεγόμενη από 

τούς ντόπιους Αντρωνέικη, την οποία χωρίζει μεγάλη χαράδρα με την Κουμανέικη και 

την Γιαρμενέικη. Εδώ πηγάζει ο Πηνειός ποταμός ή Πηνειακός Λάδωνας και σχηματίζεται 

το φαράγγι γύρω από το Αντρώνι, που χαρακτηρίζεται ως οικότοπος μεγάλης 

ιστορικής και οικολογικής αξίας. Λέγεται ότι εδώ ο Ηρακλής έριξε δίχτυ για να πιάσει τον 

Ερυμάνθιο Κάπρο. Ο περίπατος το φθινόπωρο στο φαράγγι και στο δάσος είναι 

μοναδικός!  

➢ Η πινακίδα στην τελευταία στροφή πριν το δάσος εξακολουθεί να γράφει 

«επισκεφθείτε το μπαλκόνι της Ηλείας, το μέρος όπου έζησε ο Κένταυρος 

Φόλος». 

 



Μετάβαση στη Λάμπεια για ελεύθερο γεύμα και καφεδάκι. Σήμερα, η Λάμπεια ή Δίβρη 

υπάγεται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Σκαρφαλωμένη στα 850 μ., σε πλαγιά ανάμεσα 

στους πρόποδες των βουνών Λάμπεια και Αστράς, η όμορφη Δίβρη ή Λάμπεια, 

απλώνει τα πετρόχτιστα σπίτια της κάτω από τα έλατα και πάνω από τη ρεματιά όπου 

τρέχουν τα νερά από τις πλαγιές του Ερυμάνθου δημιουργώντας 

τον διβριώτικο χείμαρρο. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών είναι χαρακτηριστική στα παλιά 

αρχοντικά: πετρόχτιστα διώροφα ή τριώροφα σπίτια, με κατώι, μεσιανό και ανώι, ενώ η 

στέγη είναι τετράριχτη με κεραμίδια. Χαρακτηριστικά είναι τα ξύλινα μπαλκόνια με 

πλέγμα. Ο φούρνος, τα παλιομοδίτικα μαγαζιά με τα τυροκομικά, το καφενείο, οι λίγες 

ταβέρνες που σερβίρουν ντόπια κρεατικά δίπλα στο τζάκι, τα πέτρινα κεραμοσκέπαστα 

σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια και τα χαγιάτια συνθέτουν το σκηνικό της. Εξαιρετικό 

δείγμα αρχιτεκτονικής είναι 

το Δημοτικό Σχολείο που 

κατασκευάστηκε με δωρεά 

του Ανδρέα Συγγρού και 

σήμερα στεγάζει το 

Πνευματικό Κέντρο, αλλά και 

το πρώην Παρθεναγωγείο- 

τωρινό Γυμνάσιο. Κάθε 

γειτονιά του κεφαλοχωριού 

έχει το δικό της ενδιαφέρον. 

Στους Περδικαράδες θα 

θαυμάσετε τα αρχοντικά του 19ου αιώνα, το Στεφανοπούλειο και το Πετραλαίικο όπου 

έζησαν οι πλούσιες οικογένειες του χωριού. Εδώ επίσης στέκει η Μητρόπολη του Αγίου 

Νικολάου, η οποία πρωτοκτίστηκε τον 16ο αιώνα. Εξαιρετικά θρησκευτικά αξιοθέατα θα 

σας μαγνητίσουν στους Γκρουστάδες. 

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων με το 

επιβλητικό καμπαναριό, αλλά και ο 

παλιότερος ναός της περιοχής, η μικρή 

βυζαντινή εκκλησία της Αγίας 

Τριάδας (του 12ου αιώνα) με τη μοναδική 

αγιογράφηση. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Επιστροφή στην Αθήνα 

Check out από το ξενοδοχείο μας. Σήμερα, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής για 

την Αθήνα, δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφθούμε το περήφανο Λιμποβίσι, στα 

1.200 μέτρα ύψος, πάνω από τις χαράδρες του Μαινάλου. Περνάμε μέσα από το πυκνό 

ελατόδασος μέσα από μια 

διαδρομή… απλά μαγευτική! 

Το Λιμποβίσι είναι το χωριό των 

Κολοκοτρωναίων, η αετοφωλιά 

τους! Εδώ έζησαν 12 ολόκληρες 

γενιές αυτής της σπουδαίας 

οικογένειας. Συχνή εξάλλου είναι η 

μνημόνευση του ιστορικού αυτού 

τόπου, στα δημοτικά τραγούδια σε 

συνδυασμό πάντοτε με τη ζωή και 

τη δράση των Κολοκοτρωναίων. 

Εκείνο όμως που δεν πρέπει να 

παραλειφθεί είναι η αναγνώριση 

http://www.traveltripolis.gr/409/conducted_tour/natural_attractions/%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%e2%80%93-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bd%cf%8c-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/


του ίδιου του Κολοκοτρώνη πως κατάγεται από το Λιμποβίσι: Κατά την εξέτασή του στο 

δικαστήριο μεταξύ άλλων ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο από πού κατάγεται και ο 

Κολοκοτρώνης απάντησε χωρίς δισταγμό ότι κατάγεται από το Λιμποβίσι! 

Σήμερα λοιπόν θα επισκεφθούμε  το πατρογονικό 

του Κολοκοτρώνη, το οποίο, έχει ανακατασκευαστεί 

και λειτουργεί ως μουσείο της οικογένειας και του 

αγώνα των Ελλήνων το 1821. Ο γύρω χώρος έχει 

εξωραϊστεί, ενώ έχει αναστυλωθεί και η εκκλησία του 

Άη – Γιάννη, πνευματικό καταφύγιο του 

Κολοκοτρώνη και των εμπιστευμένων του. Οι 

Λιμποβισιώτες υπήρξαν το στέρεο αποκούμπι του 

Γέρου του Μοριά στις δύσκολες συνθήκες στους 

αγώνες και στις πολλές απελπισίες. Θα 

απολαύσουμε το καφεδάκι μας στο ιστορικό καφενείο στην πλατεία του χωριού με τις 

γάργαρες πηγές... Το πλάτωμά του αγναντεύει το Μαίναλο και το ιερό Αρκουδόρεμα, το 

καταφύγιο της Άρκτου των Αρκάδων. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το 

μαγευτικό ιστορικό χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια επιστροφή 

στην Αθήνα.  

 

 

 

 

 

 

 

Κουζίνα & Προϊόντα Αρκαδικής Γης/ 

Οι συγκλονιστικότερες γεύσεις! 

 

Ντόπια χειροποίητα ζυμαρικά (χυλοπίτες, λαζάνια, τραχανάς, 

κριθαράκι). 

 

Χοιρινό «λαγωτό» με καρυδάτη σκορδαλιά, αρνάκι με σέλινο ή, 

ακόμα καλύτερα, με μυρώνια (αρωματικά χόρτα), πίτες με 

τραχανά και αλανιάρης κόκορας με χυλοπίτες, πέστροφα 

ποταμίσια στον Λάδωνα, αρνίσια παϊδάκια από ντόπια κρέατα 

που κόβονται επιτόπου και γίδα ή ζυγούρι βραστό.  

 

Η Στεμνίτσα φημίζεται για το καρυδάτο γλυκό της και τα καλτσούνια! 

Η Βυτίνα για την ξακουστή φέτα της! 

Η Μαντίνεια, έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα να παράγει κρασιά με Ονομασία 

Προέλευσης. Η καλλιεργούμενη ποικιλία, το Μοσχοφίλερο, δίνει ευχάριστα 

κρασιά με χαρακτηριστικά αρώματα μέντας και τριαντάφυλλου και ελαφριά 

γεύση που συμπληρώνεται από συχνά τονισμένη οξύτητα. 

 

 

 

http://www.traveltripolis.gr/205/conducted_tour/monasteries_churches/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8c%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b1/


 

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια ! 

Ένα προϊόν μοναδικό στον κόσμο, από την πιο σπάνια κατηγορία μελιού, 

παράγεται από τη ρητίνη στον κορμό του μαύρου έλατου, στις ψηλές κορυφές 

του Μαινάλου. Το Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια είναι το μοναδικό 

ελληνικό μέλι με Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). 

Παράγεται από τα μαύρα 

έλατα του όρους Μαινάλου στην 

Αρκαδία και είναι ένα ονομαστό 

προϊόν για τη γεύση του και τη 

μικρή συγκέντρωσή του σε σάκχαρα. Είναι ανοιχτόχρωμο και θυμίζει κάτι 

ανάμεσα σε καραμέλα (πέρλα) και βανίλια. Το μέλι αυτό δε συλλέγεται από τα 

άνθη αλλά από ένα μελίτωμα (ρητίνη) που παράγουν κάποιοι μικροοργανισμοί 

στον κορμό του μαύρου ελάτου. Άλλο ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι 

ότι λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας του σε γλυκόζη (κάτω από 30%) ποτέ δεν 

κρυσταλλώνει, ακόμη και μετά από χρόνια. Η εξαγωγή του μελιού είναι 

εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή γιατί απαιτείται η καταστροφή της κηρήθρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 4 ημέρες                                                                                                 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

259€  100€  

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες - 

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF


 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διαμονή στο πολυτελές νεόκτιστο Lagadia 4 Seasons Hotel 3* (Maniatis Mountain 

Resort) στα Λαγκάδια. 

• Πρωινό μπουφέ  

• Ημιδιατροφή καθημερινά (δείπνο καθημερινά στην παραδοσιακή ταβέρνα του 

ξενοδοχείου και με απεριόριστη κατανάλωση τοπικού χύμα κρασιού!) 

• Επίσκεψη και οινογευσία στο παραδοσιακό οινοποιείο Καλόγρη 

• Είσοδος και  ξενάγηση από ξεναγό σπηλαίου, στο μοναδικής ομορφιάς Σπήλαιο 

Κάψια.  

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

«Διαφορετικότητα Versus” 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

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

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

• ΦΠΑ. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & μουσεία 

• Προσωπικά έξοδα   

• Φόρος διαμονής* (1,5€/δωμάτιο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

Κοντά στην κορυφή του βουνού, η έννοια «κορυφαίο design» αποκτά άλλo 

περιεχόμενο. 

Στο Lagadia Resort η τοπική αρχιτεκτονική παράδοση συναντά την προχωρημένη 

boutique πολυτέλεια. Ένα πάντρεμα απρόσμενο αλλά με μοναδικό αποτέλεσμα, για 

σας που αναζητάτε το ξεχωριστό παντού, ακόμη και στα 1100 μέτρα υψόμετρο. 

Όλοι οι χώροι του Lagadia Resort είναι ευχάριστα πολυτελείς και χαρακτηρίζονται από 

αισθητική αρτιότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια. Τα υλικά είναι ιδιαίτερα και άψογα 

ταιριασμένα. Ανοιχτόχρωμο ξύλο, φωτεινές αποχρώσεις που δένουν άψογα με την 

πέτρα, διακοσμητικές επιλογές υψηλού design συνδυάζονται με 

τρόπο ιδανικό, προσφέροντάς σας μια διαμονή που θα 

θυμάστε για πάντα. 

Διαθέτει ένα μπουκέτο εξαιρετικών παροχών, με πιο 

εντυπωσιακή τις σουίτες τύπου chalet. Με την κεκλιμένη οροφή 

τους και τη μοναδική ποιότητα υλικών κατασκευής, αποτελούν 

υπόδειγμα αισθητικής και πολυτέλειας. 

  Σε όλες μας τις μονάδες μπορείτε να απολαύσετε έναν μοναδικό συνδυασμό 

παραδοσιακού και σύγχρονου, με φιλικές υπηρεσίες. Στο Lagadia Resort όμως αυτός ο 

συνδυασμός αποθεώνεται.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lagadia 4Seasons: Λαγκάδια Αρκαδίας, τηλ.:  27950-43221 ,  

http://maniatis-hotels.gr/lagadia-resort/ 

http://maniatis-hotels.gr/lagadia-resort/


 

  
Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 

ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 

γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 

με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 

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

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 

έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 

του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 

παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 

διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 

υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 

κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 

της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 

στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 

για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 

δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 

κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 

προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 

προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 

στα € 110.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 

άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 

αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

 
 

Αριθμοί  

λογαριασμών 

καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής 

σας στο φάκελό σας. Παρακαλούμε μην 

παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 

παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, 

πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή με 

το Versus Travel. 

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! 

 

 

 


