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     Αναχωρήσεις:  31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 9, 12 ημέρες 
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που αγάπησε ο Ήλιος  
Με ιστορία που αρχίζει στα βάθη των αιώνων και 
αύρα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, η Ρόδος 
μάς περιμένει για να μας αφηγηθεί ένα παραμύθι!..  

Για τη δημιουργία του «σμαραγδένιου νησιού» 
πολλές ιστορίες έχουν φτάσει έως τις μέρες μας. 
Σύμφωνα με τον Πίνδαρο, όταν ο Δίας νίκησε τους 
Γίγαντες, αποφάσισε να μοιράσει τη γη στους θεούς 
του Ολύμπου. Όμως ο Ήλιος δεν ήταν παρών και 
έμεινε χωρίς μερίδιο γης.  

Για να διορθώσει την αδικία, ο Δίας πρότεινε να γίνει 
ξανά η μοιρασιά, αλλά ο Ήλιος δεν δέχτηκε. Αυτό 
που ζήτησε ήταν να του δοθεί η γη που θα 
αναδυόταν από τη θάλασσα όταν θα ανέτελλε το 
επόμενο πρωί. Η γη που αναδύθηκε ήταν η Ρόδος 
που με την ομορφιά της μάγεψε τον Ήλιο.  

Αυτήν την ομορφιά που σαγηνεύει ακόμη και θεούς 
θα ανακαλύψουμε μαζί. 

 

 
Το νησί των ιπποτών 

 
Η Ρόδος βρίσκεται στο σταυροδρόμι κόσμων και 
θαλασσών. Η στρατηγική θέση της την κατέστησε 
στη διάρκεια των αιώνων αντικείμενο διεκδίκησης 
πολλών λαών, γι’ αυτό και η φυσιογνωμία της 
διαμορφώθηκε από τους κατά καιρούς κατακτητές 
της. Έλαβε το προσωνύμιό της «νησί των ιπποτών» 
από το Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, που 
ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της Α’ 
Σταυροφορίας. Το Τάγμα έδρασε στη Ρόδο έως τα 
μέσα του 16ου αιώνα, αντιστεκόμενο επιτυχώς 
στην πολιορκία του Μωάμεθ Β΄, μέχρι που 
εκδιώχθηκε από τους Οθωμανούς. Άφησε όμως 
ανεξίτηλο το σημάδι του στο νησί. Το Παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου χτίστηκε τον 14ο αιώνα στη 
θέση όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, 
βρισκόταν ο Ναός του Ήλιου και ενδεχομένως εκεί 
όπου είχε στηθεί ένα από τα Επτά Θαύματα της 
Αρχαιότητας, ο περίφημος Κολοσσός. 
 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 
 

 
• Διαμονή στο Best Western Plaza Hotel 4* με ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό, βραδινό), σε 

ιδανική τοποθεσία δίπλα στην πόλη, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του νησιού, για τις βόλτες μας 
στα μαγαζιά για και τη διασκέδασή μας στα διάσημα σε όλον τον κόσμο beach bars του. 

• Επίσκεψη στις μοναδικές Επτά Πηγές, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, όπου τα νερά ενώνονται 
και καταλήγουν σε λίμνη με καταρράκτη. 

• Εκδρομή στην Κοιλάδα των Πεταλούδων για να δούμε το μοναδικό φαινόμενο της μαζικής 
μετακίνησής τους, που γοητεύει τους επισκέπτες του νησιού από όλον τον κόσμο. 

• Επίσκεψη στις γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές ιδιότητές της ιαματικές πηγές της 
Καλλιθέας. 

• Άρτια οργανωμένες εκδρομές στα ιστορικά μνημεία που είναι διάσπαρτα σε όλη τη Ρόδο. 
• Προαιρετικές εκδρομές σε στα διαμάντια του Αιγαίου Σύμη και Χάλκη / Επέκταση στο ονειρικό 

Καστελόριζο. 
• Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γκρουπ. 
 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες -  
Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή, εκτός αν είστε οικογένεια. 



 

 
 
 

Γαστρονομικές προτάσεις 
• Δοκιμάστε λακάνη, το πιο χαρακτηριστικό έδεσμα της ροδίτικης κουζίνας, που 

περιλαμβάνει κατσίκι, ρεβίθια, χόντρο και κύμινο. 
• Χαρακτηριστικές της τοπικής κουζίνας είναι οι πίτες με κάθε λογής γέμιση. 
• Τα πιταρούδια είναι κεφτέδες με βάση από αλεύρι, αυγά, κρεμμύδι και μυζήθρα, στην 

οποία προστίθενται διαφορετικά υλικά κάθε φορά, όπως ρεβίθια, κιμάς, κουνουπίδι, 
μανιτάρια ή πατάτες, και τηγανίζονται σε καυτό λάδι. 

 
 
 
 
 
 

• Βόλτα στη Μεσαιωνική Πόλη, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο Ενυδρείο, στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

• Προαιρετικές εκδρομές σε Σύμη και Χάλκη. 
• Βόλτα στο Μόντε Σμιθ και στα ερείπια του Ναού του Απόλλωνα. 
• Περιήγηση στις Επτά Πηγές 
• Επίσκεψη στο εγκαταλειμμένο χωριό Ελεούσα και στην Κοιλάδα των Πεταλούδων. 
• Επέκταση του προγράμματος στο ονειρικό Καστελόριζο με εκδρομή στη Γαλάζια Σπηλιά και 

στη Ρω. 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

Πολυτελής διαμονή στο Best Western Plaza Hotel 4* 
Πλήρως ανακαινισμένο πρόσφατα, το Best Western Plaza Hotel 4* βρίσκεται στην ιδανική τοποθεσία, για 
να απολαύσετε πλήρως τη διαμονή σας στη Ρόδο. Αν και βρίσκεται σε έναν πολύ ήσυχο δρόμο είναι 
δίπλα στο εμπορικό κέντρο, πολύ κοντά στο καζίνο, στην κοσμοπολίτικη παραλία, στη Μεσαιωνική Πόλη 
και στο Νιοχώρι, δηλαδή στο παλιό τμήμα της Νέας Πόλης. Από το ξενοδοχείο είναι επίσης πολύ εύκολη 
η πρόσβαση στον παραλιακό δρόμο με τα ιταλικά δημόσια κτίρια (Νομαρχία, Θέατρο, Δικαστήρια, 
Τράπεζα Ελλάδας, Ακταίο). 
Αποτελεί ιδανική αφετηρία για τις αποδράσεις μας στις μαγευτικές διαδρομές στο νησί. Απολαύστε 
πολυτελή διαμονή σε υπερσύγχρονα δωμάτια,  μπάνιο στην πισίνα και… κακομάθετε τον εαυτό σας 
χάρη στην εξυπηρέτηση από το φιλικό προσωπικό. 
Δοκιμάστε τις εξαιρετικές γεύσεις στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και τα φροντισμένα κοκτέιλ στο μπαρ 
του, και πάρτε μαζί σας αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν μια ζωή. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Αναχώρηση με πλοίο για Ρόδο 
Αναχώρηση με πλοίο για Ρόδο (Υπάρχει η 
δυνατότητα αναχώρησης την επομένη 
αεροπορικώς με επιβάρυνση). 
 
2η ημέρα: Επτά Πηγές – Λίνδος – Γενάδι  
Άφιξη το πρωί στη Ρόδο. Σε μικρή απόσταση από 
την πόλη βρίσκονται οι Επτά Πηγές, ένα τοπίο 
ιδιαίτερης ομορφιάς, το οποίο θα επισκεφτούμε. 
Από αυτές τις φυσικές πηγές αναβλύζει νερό, το 
οποίο ενώνεται σε ένα μικρό ποτάμι που κυλάει 
ανάμεσα σε πεύκα και πλατάνια. Το νερό 
καταλήγει σε λίμνη, όπου επιτρέπεται το κολύμπι. 
Για να φτάσει κανείς στη λίμνη πρέπει να περάσει 
από ένα τούνελ 150 μέτρων και να ακολουθήσει 
τη ροή του νερού! Το τούνελ φωτίζεται από ένα 
πηγάδι που υπάρχει στο κέντρο του. 
Ακολουθεί ο μοναδικός οικισμός της Λίνδου με τη 
μακραίωνη ιστορία και την πλούσια ναυτική 
παράδοση. Η Λίνδος είναι η γενέτειρα του 
Κλεόβουλου, ενός από τους Επτά Σοφούς της 
αρχαιότητας, του Χάρη, του γλύπτη του 
περίφημου Κολοσσού, και του Παναίτιου, του 
φιλοσόφου που εισήγαγε τη στωική φιλοσοφία 
στη Ρώμη. Η Ακρόπολη της Λίνδου είναι χτισμένη 
σε έναν απότομο βράχο ύψους 116 μέτρων, 
δεσπόζοντας πάνω από τον παραδοσιακό 
οικισμό με τα γραφικά σοκάκια, τα κτίρια 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, αλλά και την 
εντυπωσιακή θέα στα νερά του Αιγαίου.  
Συνεχίζουμε για μπάνιο στη γνωστή παραλία 
Γενάδι με τις παραδοσιακές ψαροταβέρνες και τα 
beach bars. 
 
3η ημέρα: Φιλέρημος – Κοιλάδα με τις 
Πεταλούδες – Αρχαία Κάμειρος  
Μετάβαση στο βουνό Φιλέρημος -κοντά στην 
Ιαλυσό- με την ομώνυμη μονή αφιερωμένη στην 
Παναγία και τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Το 
μοναστήρι χτίστηκε από τους Ιππότες το 14ο αι. 
μ.Χ. πάνω στα ερείπια βυζαντινής εκκλησίας που 
επίσης είχε χτιστεί πάνω στα θεμέλια του Ναού 
της Ιαλυσίας Αθηνάς, τμήμα των οποίων σώζεται 
μέχρι και σήμερα. Το 1934 οι Ιταλοί έφτιαξαν μια 
διαδρομή που απεικόνιζε την πορεία του Χριστού 
στον Γολγοθά. Στο τέλος της διαδρομής έφτιαξαν 
έναν τεράστιο σταυρό ύψους πολλών μέτρων με 
εσωτερική σκάλα, από όπου μπορούν οι 
επισκέπτες να ανέβουν στην κορυφή. Κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο αναγκάστηκαν να τον κατεδαφίσουν 
για να μην είναι σημείο προσανατολισμού των 
συμμαχικών αεροπλάνων, και αναστηλώθηκε 

    
 



 

 
ανέβουν στην κορυφή. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
αναγκάστηκαν να τον κατεδαφίσουν για να μη 
βοηθάει στον προσανατολισμό των 
συμμαχικών. Ωστόσο, ο σταυρός 
αναστηλώθηκε ξανά πρόσφατα. 
Ακολουθεί επίσκεψη στην Κοιλάδα με τις 
Πεταλούδες, σε έναν από τους σπάνιους 
βιοτόπους της Ευρώπης και πόλο έλξης 
πολλών τουριστών κάθε χρόνο λόγω της 
σπάνιας φυσικής ομορφιάς και του 
καταπράσινου περιβάλλοντος. Οι ιδανικές 
κλιματολογικές συνθήκες αλλά και μια 
αρωματική ρητίνη που προέρχεται από ένα 
σπάνιο είδος πλατάνου, κάθε καλοκαίρι κάνουν 
τις νυχτοπεταλούδες να μετακινούνται μαζικά, 
δημιουργώντας ένα μοναδικό φαινόμενο, το 
οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι 
είναι τυχεροί. Μπάνιο στην παραλία της 
Καμείρου, μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις του 
νησιού, με τις γραφικές ψαροταβέρνες. 
 
4η ημέρα: Μεσαιωνική Πόλη – Μόντε Σμιθ – 
Πινακοθήκη – Στάδιο του Διαγόρα  
Επίσκεψη στη Μεσαιωνική Πόλη. Είσοδος στο 
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου από την Πύλη 
Amboise. Βόλτα στην κεντρική Οδό των 
Ιπποτών, επίσκεψη στο Μουσείο, στην πλατεία 
με το σιντριβάνι, στην Εβραϊκή Συνοικία με την 
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων και τη Συναγωγή, 
στην οδό Σωκράτους με τα τουριστικά μαγαζιά, 
στο Τζαμί του Σουλεϊμάν και στη 
Μουσουλμανική Βιβλιοθήκη. Συνεχίζουμε στη 
Νέα Πόλη, όπου θα δούμε την Πινακοθήκη, το 
Ενυδρείο, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά 
κέντρα θαλασσίων ερευνών διεθνώς, τον Ιερό 
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η 
τοιχογράφηση του οποίου έγινε από τον Φώτη 
Κόντογλου και δύο μαθητές του. Σε αυτούς τους 
καλλιτέχνες αποδίδονται και οι τέσσερις βασικές 
εικόνες του ναού. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με 
βόλτα στο Μόντε Σμιθ στην Άνω Ακρόπολη, 
όπου σώζονται ερείπια της αρχαίας Ρόδου σε 
ένα πανέμορφο αρχαιολογικό πάρκο. Μέσα σε 
αυτό το πάρκο διασώζεται το Στάδιο του 
Διαγόρα, έργο της Ελληνιστικής Περιόδου. Στην 
κορυφή του λόφου θα δούμε τους τρεις κίονες 
από τον Ναό του Απόλλωνα που στέκουν 
αγέρωχοι έως τις μέρες μας και θα 
απολαύσουμε ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5η ημέρα: Σύμη (προαιρετική εκδρομή) 
Προαιρετική εκδρομή με πλοίο στη γειτονική 
Σύμη. Ολόκληρο το νησί έχει κηρυχθεί 
αρχαιολογικός χώρος, καθώς έχουν 
καταγραφεί σημεία και μνημεία που 
αποκαλύπτουν την ιστορία της περιοχής από 
την προϊστορική εποχή. Σύμφωνα με τη 
μυθολογία, πήρε το όνομά της από τη Νύμφη 
Σύμη, σύντροφο του Ποσειδώνα, και εκεί 
γεννήθηκαν οι Τρεις Χάριτες. Θα επισκεφτούμε 
τη φημισμένη Μονή του Πανορμίτη. Εκεί πιστοί 
από κάθε γωνιά της Ελλάδας στέλνουν τάματα 
μέσα σε μπουκάλια, τα οποία αφήνουν στη 
θάλασσα με την ευχή να τα οδηγήσει ο ίδιος ο 
Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης στο 
μοναστήρι του. 
 
6η ημέρα: Χάλκη (προαιρετική εκδρομή) 
Προαιρετική εκδρομή στη γραφική Χάλκη. 
Οφείλει το όνομά της πιθανότατα σ τα ορυχεία 
χαλκού που υπήρχαν εκεί στην αρχαιότητα. Η 
μυθολογία λέει ότι πρώτοι κάτοικοί της ήταν οι 
Τιτάνες, ενώ πολλά κτίσματά της αποδίδονται 
στους Πελασγούς που την κατοίκησαν για 
πολλά χρόνια. Θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια του παραδοσιακού 
οικισμού, θα δούμε το μοναστήρι και τον παλιό 
οικισμό με πουλμανάκι, θα κάνουμε μπάνιο σε 
παραλία προσβάσιμη με τα πόδια, αν και τα 
νερά είναι τόσο καθαρά που μπορεί κανείς να 
κολυμπήσει και μέσα στο λιμάνι. 
 
7η ημέρα: Προφήτης Ηλίας –  Ελεούσα – 
Καλλιθέα 
Βόλτα στο βουνό Προφήτης Ηλίας με τον 
ομώνυμο μικρό οικισμό, που είναι κρυμμένος 
μέσα σε κυπαρίσσια και πεύκα.  Στον Προφήτη 
Ηλία έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 100 
είδη φυτών, με σπανιότερο την παιώνια της 
Ρόδου, ένα λουλούδι που φυτρώνει μόνο εδώ.  
Θα περάσουμε από το χωριό-φάντασμα Αγία 
Ελεούσα, το οποίο χτίστηκε το 1935 από τους 
Ιταλούς, προκειμένου για να λειτουργήσει ως 
τόπος φιλοξενίας των υψηλών 
προσκεκλημένων των Ιταλών κατακτητών. 
Χτίστηκε στα πρότυπα των ιταλικών αλπικών 
χωριών με τη φροντίδα των Ιταλών 
ξυλοκόπων. Ωστόσο, με το τέλος του Πολέμου 
και την παράδοση των Δωδεκανήσων στην 
Ελλάδα το χωριό εγκαταλείφθηκε, ωστόσο 
εξακολουθεί να εντυπωσιάζει για την 
αρχιτεκτονική του, τα φροντισμένα κτίρια και 

       
     
      

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα το χωριό 
εγκαταλείφθηκε. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να 
εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική του, τα 
καλοφτιαγμένα κτίρια και την τεχνητή λίμνη όπου 
καταλήγουν τα νερά του ποταμού Κοσκινιστή.  
Συνεχίζουμε αυτήν την ορεινή εξόρμηση 
επιστρέφοντας από το χωριό Σάλακος, στους 
πρόποδες του Προφήτη Ηλία. Από τη Νύμφη, την 
πηγή που βρίσκεται στην περιοχή, υδρεύεται η 
πόλη της Ρόδου, ενώ στο κέντρο του χωριού 
σώζεται έως τις μέρες μας  τμήμα του τείχους του 
Ιπποτικού Κάστρου.  
Θα δούμε επίσης την Καλλιθέα με τις γνωστές 
ιαματικές πηγές. Από την αρχαιότητα ήταν 
γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών 
πηγών της Καλλιθέας, αλλά εκείνοι που τις 
εκμεταλλεύτηκαν ήταν οι Ιταλοί, οι οποίοι τις 
εγκαινίασαν το 1929. Το σκηνικό με τη Ροτόντα, 
την Κρήνη στο κέντρο μιας μικρής πλατείας, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια με τις καμάρες και η 
μικρή παραλία που βρίσκεται δίπλα δημιουργούν 
ένα σκηνικό καρτποσταλικό. Η μέρα 
ολοκληρώνεται με βόλτα στην πόλη με τα πόδια. 
 
8η ημέρα: Επιστροφή στην Αθήνα 
Κάνουμε μία τελευταία πρωινή βόλτα στην πόλη 
της Ρόδου και το απόγευμα αναχωρούμε με πλοίο 
για την Αθήνα. Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής 
αεροπορικώς με επιβάρυνση. 
 
9η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
8η - 10η ημέρα: Καστελόριζο 
Τρεις διανυκτερεύσεις στο πανέμορφο και ήρεμο 
Καστελόριζο ή Μεγίστη. Οι μέρες θα γεμίσουν με 
βόλτες στον μοναδικό ομώνυμο οικισμό με τα 
αρχοντικά της παραδοσιακής δωδεκανησιακής 
ρχιτεκτονικής και μπάνια στα καταγάλανα νερά 
του νησιού. Θα ανεβούμε τα 408 σκαλοπάτια για 
να επισκεφτούμε το μοναστήρι του Άι-Γιώργη του 
Βουνιού με την κατακόμβη του Αγίου 
Χαραλάμπους. Με πλοίο θα φτάσουμε στη 
φημισμένη Γαλάζια Σπηλιά, όπου το φως και η 
θάλασσα δημιουργούν ένα τοπίο απαράμιλλης 
ομορφιάς. Ο θόλος της σπηλιάς καλύπτεται από 
λευκούς σταλακτίκες, ένα από τα σπανιότερα 
γεωλογικά φαινόμενα. Δεν θα μπορούσαμε να 
μην κάνουμε μια στάση στο νησάκι Ρω, όπου η 
Δέσποινα Αχλαδιώτη, η Κυρά της Ρω, επί 
δεκαετίες -στην αρχή με τον σύζυγό της και μετά 
τον θάνατό του μόνη της- ύψωνε καθημερινά την 
ελληνική σημαία, απαντώντας στην 
προκλητικότητα των γειτόνων. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά άτομο για 9 ημέρες 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

799 € 1259€ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ανά άτομο για 12 ημέρες  

Eπέκταση 3νύχτες  Καστελόριζο 

Διαμονή στο εξαιρετικό Poseidon στη Μεγίστη 

 

 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

1149 € 1639€ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο 

πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 Διαμονή στο Best Western Plaza Hotel 4* με 

ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό, βραδινό), 
σε ιδανική τοποθεσία δίπλα στην πόλη, εκεί 
όπου χτυπάει η καρδιά του νησιού, για τις 
βόλτες μας στα μαγαζιά για και τη 
διασκέδασή μας στα διάσημα σε όλον τον 
κόσμο beach bars του. 

 Δυνατότητα επέκτασης 3 νύχτες στο 
Καστελόριζο  στο εξαιρετικό Poseidon στη 
Μεγίστη. 

 Στο Καστελόριζο περιλαμβάνεται 
δείπνο,βαρκάδες . 

 Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου 
μας.   

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών. 
 ΦΠA. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, 

αρχαιολογικούς χώρους & σημεία 
ενδιαφέροντος. 

 Πλοίο για Σύμη 30€ και πλοιο για Χάλκη 30€ 
 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων.  
 Φόρος διαμονής *. 
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
 

11η ημέρα: Επιστροφή στην Αθήνα 
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Ρόδου με πλοίο.  
Υπάρχει η δυνατότητα αεροπορικής μετάβασης 
στην Αθήνα με αυθημερόν άφιξη (με 
επιβάρυνση). 

 
 

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μικρές 
ταξιδιωτικές ομάδες -  

Διπλανή θέση στο πούλμαν κενή,  
εκτός αν είστε οικογένεια. 

 



 
 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ:  

ALPHA BANK: 126 00 23 20 0026 60 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 702 48 48 96 95 
 

EUROBANK: 0026 0059 49 0200 45 55 61 
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5102 – 071578 - 793 
 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus Travel 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής σας, με 
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. 
Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώσετε. 

 

Φόρος διαμονής: 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν . 4389/2016, ανά 
ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου, που αναμένεται να εφαρμοσθεί από την 1/1/2018. Η χρέωση 
αναμένεται να είναι για το δωμάτιο την διανυκτέρευση: 

Ξενοδοχείο 3* = 1,50€  

Ξενοδοχείο 4* = 3,00€  

Ξενοδοχείο 5* = 4,00€ 

Το επιπλέον ποσό θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Αναμένουμε 
διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών, ώστε να διευκρινιστεί και ο τρόπος απόδοσης 
του εν λόγω φόρου. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η 
τιμολογιακή πολιτική θα τροποποιηθεί αναλόγως. 



 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ: 
 

Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το παρόν πρόγραμμα, το έχετε κατανοήσει και 
συμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 
Συμμετοχή επίσης στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους Συμμετοχής 
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της μπροσούρας μας και στο site μας στο Internet. Αν 
θέλετε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής, παρακαλούμε ζητήστε να σας αποσταλούν. 
Συμμετοχή δηλώνετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, δίνοντας αναλυτικά τα στοιχεία που 
σας ζητούνται και καταθέτοντας το ποσό της προκαταβολής κατ’ άτομο εντός της χρονικής 
προθεσμίας που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων. 
Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται είτε με χρήση μετρητών ή στην περίπτωση χρήσης 
πιστωτικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση. 



Οι καινοτομίες του Versus 
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά 

δεδομένα 
 

 
 

 Επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς - Μεγάλοι Κατάλογοι - Βιβλία και Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
Ενάντια στην αντίληψη που επικρατεί ότι η Ελληνική τουριστική αγορά είναι μικρή και άρα οποιαδήποτε επένδυση 
είναι άσκοπη και μη επικερδής, το Versus Travel επενδύει σε παροχές που επιστρέφουν σε εσάς, όπως η έκδοση 
μεγάλων καταλόγων-βιβλίων για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες μας να επιλέξουν το ταξίδι τους (κατάλογος 
"Exploring the World", κατάλογος "Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας" , κατάλογος "Ο γύρος του κόσμου σε 
140 στιγμιότυπα", εποχιακοί μεγάλοι κατάλογοι με αναλυτική παρουσίαση των ταξιδιών μας στους οποίους 
αναφέρονται τιμές φόροι, αναχωρήσεις), ταξιδιωτικών οδηγών στα ελληνικά εκδόσεων Versus Travel που 
δίνονται δωρεάν στους ταξιδιώτες μας, αλλά και το Versus Club, που με τις δωρεάν συνεχείς εκδηλώσεις του 
ένωσε όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κοινό πάθος το ταξίδι. 
Με μεγάλες εκδηλώσεις, που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, όπως 
η εκδήλωση ίδρυσης του Versus Club στο Ledra Marriott, η μεγάλη εκδήλωση για τα 15 χρόνια του Versus στο 
Ζάππειο Μέγαρο, η μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto 
Palace, η μεγάλη εκδήλωση- πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα 20 χρόνια του Versus, η μεγάλη 
εκδήλωση - παράσταση στο Παλλάς με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και 
σε μια πληθώρα εκδηλώσεων στο Versus Club και σε άλλους χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι 
ταξιδιώτες μας ενημερώθηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έγιναν μια παρέα. Για εμάς ο ταξιδιώτης 
είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

 
 

 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) 
 για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus 
 για ταξίδια στην Ελλάδα: το τμήμα Experience Greece 
 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 ταξίδια περιπέτειας και καταδύσεων: το τμήμα Adventure and Diving, με τους πιο ειδικούς του χώρου, 
που απευθύνεται στους ταξιδιώτες που λατρεύουν την περιπέτεια, τη δράση και τις καταδύσεις και ψάχνουν παρέα 
να τα ζήσουν. 
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. 
 
 
 Άτοκες δόσεις 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξιδιών μας με 
άτοκες δόσεις (έως και 18). 

 

"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 



 
 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας 

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών 
και εγγράφων, αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού, ασφάλεια προκαταβολής και άλλων καλύψεων, αλλά επίσης 
προσφέρει και επιπλέον παροχές υγείας στην Ευρωκλινική, φροντίζοντας ολοκληρωμένα για τους ταξιδιώτες του. 
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 τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 
 
 Κάναμε την ποιότητα συνήθεια 

Μπορεί να μας λένε ρομαντικούς, αλλά ίσως γι΄ αυτό παραμένουμε γνήσιοι και δεν παρεκκλίνουμε από τις αρχές που 
θέσαμε με τη γέννηση του Versus Travel. 

 Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους αρχηγούς της Ελληνικής αγοράς. Οι αρχηγοί του 
Versus Travel είναι διαβασμένοι, γνωρίζουν τέλεια τον προορισμό, έχουν πάντα την επιστημονική κατάρτιση για να 
σας μυήσουν σε αυτόν. Με τη γνώση και την εμπειρία τους θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας σε μια αληθινή εμπειρία. 
 Τα προγράμματά μας είναι γεμάτα και ολοκληρωμένα ενάντια στην τάση της αγοράς που είναι η περικοπή 
ημερών και υπηρεσιών. Το Versus Travel περιλαμβάνει το δυνατόν περισσότερες εκδρομές και υπηρεσίες για να 
ελαχιστοποιήσει το κόστος σας τοπικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εξασφαλίζοντας πάντα την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιμής. Συγκρίνετε στις λεπτομέρειές τους τα προγράμματα του Versus Travel με τα προγράμματα της 
αγοράς και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο. 
 Προσφέρουμε αποδεδειγμένα τα καλύτερα ξενοδοχεία και τις καλύτερες τοπικές υπηρεσίες. 

 

 Ποιότητα και Εμπορικότητα μαζί 
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. 

 
 Δημιουργήσαμε το Versus Club, την πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα 

Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ: Όλοι εμείς να είμαστε μαζί, γιατί μοιραζόμαστε την ίδια αρχή: το ταξίδι είναι το πάθος μας. Είναι το 
νέο "σπίτι" για όλους εμάς τους αθεράπευτους ταξιδιώτες, που του βάλαμε τον θεμέλιο λίθο τον Δεκέμβριο του 2010 
στο Ledra Marriott, αλλά που του δίνουμε συνεχώς πνοή με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Στο Versus Club 
μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ταξιδιώτες που θεωρούν το ταξίδι κομμάτι της ζωή τους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν 
- απλά πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και να λάβουν την ειδική κάρτα μέλους. 

 
 Τα Γραφεία μας και ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club 

Τα γραφεία μας στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, και στην Κύπρο  είναι πλήρως στελεχωμένα και έτοιμα  να 
αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό σας όνειρο. 
Επίσης λειτουργεί με τεράστια πλέον επιτυχία ο 300 τετραγωνικών μέτρων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Versus Club, η πρώτη 
ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, δίπλα στο Μετρό του Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 4, Στοά Παύλου 
Καλλιγά, 7ος όροφος). Εκεί τις Τετάρτες γίνονται παρουσιάσεις ταξιδιών και προορισμών, ζωντανές συνεντεύξεις, 
αλλά και θεματικές βραδιές με σημαντικούς καλεσμένους. Τη σκηνή του Versus Club, η οποία μεταμορφώνεται 
για να τους υποδεχτεί, τιμούν καθηγητές πανεπιστημίου, σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, 
αντιπρόσωποι πρεσβειών και καλλιτέχνες, οι οποίοι μας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες. Ο χώρος αυτός είναι 
ανοικτός για τα μέλη του Versus Club. Στην ταξιδιωτική μας λέσχη συναντώνται τα μέλη μας, ανταλλάσσουν 
απόψεις για τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και φιλοδοξίες και όχι μόνο. Εκτός από βιβλιοθήκη, διαθέτει όλα τα 
στοιχεία για ατμοσφαιρικές συναντήσεις της Λέσχης μας. Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται με ένα κρασάκι και 
κουβεντούλα με θέα την Ακρόπολη, στον 7ο όροφο. Η είσοδος είναι δωρεάν. 
Επιπλέον το Versus θα το βρείτε πλέον και στην παραλία του αστέρα στη Βουλιαγμένη, για μια διαφορετική όπως 
αποκαλούμε «travel experience by the sea» (ταξιδιωτική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα). Το Astir Βeach σημείο 
εκκίνησης για τον γύρο του κόσμου. 

 
 
 Exploring The World Secret Treasures 

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμένους 
θησαυρούς του πλανήτη μας, 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 Ευρώπη. 

 
 Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στον χώρο του Versus Club στο Σύνταγμα γίνονται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε 
εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει "οδηγίες πλεύσης". Μέσω του 
συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της περιφέρειας να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές 
μέσα από τον υπολογιστή τους. Ζητείστε να προμηθευτείτε τον ειδικό κωδικό, αφού ανακοινωθεί η ενημερωτική 
συγκέντρωση, με τον οποίο θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε απομακρυσμένα. 

 
 Έμπειροι Ταξιδιωτικοί Σύμβουλοι 

Ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα εξερχόμενου τουρισμού στα Ελληνικά τουριστικά χρονικά με τα καλύτερα στελέχη 
της Ελληνικής αγοράς θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ταξίδι που αναζητάτε και θα είναι δίπλα σας σε κάθε 
απορία και ανάγκη από τη στιγμή που θα σκεφθείτε να ταξιδέψετε μέχρι την επιστροφή στο σπίτι σας. 

 
  Το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης εκδρομών 

Στην τουριστική αγορά τα γραφεία - οργανωτές ταξιδιών έχουν φοβίσει τους ταξιδιώτες με τις ακυρώσεις 
αναχωρήσεων και μάλιστα την τελευταία στιγμή. Το Versus Travel, με τη δύναμη που του δίνει η μεγάλη συμμετοχή, η 
αγάπη και η στήριξη των πιστών του ταξιδιωτών, έχει συντριπτικά τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Έτσι, 
οι ταξιδιώτες μας δικαίως λένε "αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel δεν πραγματοποιείται 
πουθενά". 

 
 Πρώτοι με διαφορά 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά Tour Operator της ελληνικής αγοράς 
στον αριθμό των ταξιδιωτών από την Ελλάδα σε προορισμούς εκτός Ευρώπης, αλλά πλέον και στην πλειονότητα 
των Ευρωπαϊκών προορισμών, μεταφέροντας και σε αυτούς το "μικρόβιο" της ποιότητας Versus. Αυτό πιστοποιούν 
οι βραβεύσεις και διακρίσεις μας από την Qatar Airways, από την Iberia, από τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε 
πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στη British Airways, 
στην Turkish Airlines, καθώς και από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών. 

 
 Διερεύνηση Προορισμών 

Δεν αρκούμαστε να χαράζουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, 
ελέγχουμε μόνοι μας ξενοδοχεία και υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νου σας και δεν καταφεύγουμε στην 
εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Internet. 

 
 Έξω από τις "πολυφορεμένες διαδρομές" 

Έχουμε καταναλώσει άπειρες ώρες να μελετάμε και να ταξιδεύουμε, ψάχνοντας πραγματικούς ανέγγιχτους 
παραδείσους και όχι τουριστικοποιημένες περιοχές ή έτοιμες συνταγές φτιαγμένες για Αμερικάνους ή 
βορειοευρωπαίους. Δημιουργούμε τα προϊόντα εμείς, ξέροντας τι είναι αυτό που αρέσει στον Έλληνα ταξιδιώτη και τι 
αναζητά από το ταξίδι του, χωρίς να αντιγράφουμε τα εύκολα και πεπατημένα. 
 
 Ενημερωμένο Site στο Internet 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό site και σύστημα online κρατήσεων στο Internet με πληροφορίες 
για τους προορισμούς και διεξοδική παρουσίαση των εκδρομών μας, καθώς και άλλων καινοτόμων ιδεών. 

 
 Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη 

Τόσο στα οργανωμένα όσο και στα ατομικά ταξίδια, οι ταξιδιώτες του Versus νοιώθουν την ασφάλεια ενός μεγάλου 
Ταξιδιωτικού Οργανισμού που είναι διαρκώς δίπλα τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του ταξιδιού τους. 

 

 

VERSUS TRAVEL 
 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι!!! 
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