
 

  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021: 20.06, 27.06, 05.09, 19.09     4 Ημέρες 
 

ΣΚΥΡΟΣ 
Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

Ένα πλούσιο ταξίδι με τη λεπτομέρεια που του αξίζει. Όλη μας η εμπειρία 

αποκρυσταλλώνεται σε αυτό το οδοιπορικό, με «παρεμβάσεις» που θα 

λειτουργήσουν σαν «διαλείμματα» και θα μας προσφέρουν περισσότερη επαφή με 

τη φύση μέσα από τοπία αξεπέραστου μυθικού κάλλους και απόκοσμης 

απομόνωσης. Ψάχνουμε κρυμμένα μυστικά, εξερευνούμε ενετικά κάστρα και 

περιδιαβαίνουμε σε λιθόστρωτα σοκάκια ανακαλύπτοντας θησαυρούς που 

αποπνέουν μια μυστηριακή διάσταση. Η επιστροφή μας για την Αθήνα ξεκινάει, 

αφού έχουμε ανοίξει ένα ένα τα σεντούκια που κρατά το πανέμορφο αυτό νησί...  

 

 Διαμονή στο Skiros Palace Hotel 4* 

 Περιλαμβάνεται δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (περιλαμβάνει δωρεάν 

κρασί, αναψυκτικά και μπύρα). 

 Περιλαμβάνεται το φέρυ από Κύμη για Σκύρο και η επιστροφή. 

 



 

 
 

Σκύρος 

Η γοητεία των αντιθέσεων 
Αυθεντικές αιγαιοπελαγίτικες εικόνες, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ανθισμένες αυλές, καταγάλανα νερά, 
χρυσαφένιες παραλίες και φυσικά τοπία που δανείζονται στοιχεία τόσο από τις υπόλοιπες Σποράδες 
όσο και από τη Βόρεια Εύβοια. Το μεγαλύτερο και πιο ξεχωριστό νησί των Σποράδων, η Σκύρος, σκε-
πασμένη από φουντωτά πευκοδάση που καταλήγουν σε μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του 
Αιγαίου, διεκδικεί επάξια τον τίτλο του νησιού των αντιθέσεων. Σύμφωνα με τον μύθο, η Θέτις έκρυψε 
στη Σκύρο τον γιο της Αχιλλέα, για να τον εμποδίσει να πάει να πολεμήσει στην Τροία, από φόβο μην 
βγει αληθινή η προφητεία και σκοτωθεί. Έτσι, τον έντυσε κορίτσι και τον έστειλε να ζήσει μαζί με τις 
κόρες του βασιλιά Λυκομήδη. Ήξερε φαίνεται, πως σε αυτό το μικρό νησάκι αντικριστά της Εύβοιας δεν 
πρόκειται να τον ψάξει κανείς. Ο πανούργος Οδυσσέας όμως, μεταμορφώθηκε σε μικροπωλητή για 
να τον εντοπίσει. Κυκλοφορούσε με ένα πανέρι γεμάτο αρώματα, κοσμήματα και όπλα. Έτσι, όταν ένα 
«κορίτσι» ενδιαφέρθηκε για τα όπλα που υπήρχαν στο πανέρι, ο Οδυσσέας τον αποκάλυψε και τον 
πήρε μαζί του στην Τροία.  Μετά τον θάνατο του Αχιλλέα, ο γιος του Πύρρος, σε ηλικία μόλις 12 ετών, 
πήγε στην Τροία, πάλι με την ανάμιξη του Οδυσσέα, και πολέμησε γενναία, γι' αυτό και ονομάστηκε 
Νεοπτόλεμος (νέος στον πόλεμο). Τέσσερα είναι άλλωστε τα μυθικά πρόσωπα που συνδέονται με τη 
Σκύρο. Ο Θησέας, ο Λυκομήδης, ο Αχιλλέας και ο Νεοπτόλεμος. Ο Θησέας μετά τους άθλους του και 
την επιστροφή του από τον Άδη, απογοητευμένος από τον Μενεσθέα που του πήρε το θρόνο, απο-
φάσισε να πάει στη Σκύρο, από όπου καταγόταν και είχε περιουσία από τον πατέρα του Αιγαία. Φτά-
νοντας στη Σκύρο, βασιλιάς ήταν ο Λυκομήδης, ο οποίος ενοχλημένος και φοβούμενος της παρου-
σίας του Θησέα, τον οποίο θεώρησε αμέσως ανταγωνιστή του θρόνου, αποφάσισε να τον εξοντώ-
σει... Σήμερα από την αρχαία ακρόπολη τίποτα σχεδόν δεν σώζεται. Στο νησί υπάρχουν αρκετές εκκλη-
σίες από τον Μεσαίωνα, όπως του Αγίου Γεωργίου του Σκυριανού, σε ψηλό βράχο πάνω από τη θά-
λασσα που έχτισε, μαζί με το μοναστήρι, ο Νικηφόρος Φωκάς τον 10ο αιώνα. Το νησί χαρακτηρίζεται 
από ένα μοναδικό, εξαιρετικά ποικιλόμορφο τοπίο. Βόρεια, δεσπόζουν πυκνά πευκοδάση και κατα-
πράσινες εκτάσεις, που θυμίζουν έντονα Σποράδες, ενώ νότια το τοπίο αποκτά μια γοητευτική, άγρια 
ομορφιά, που μοιάζει περισσότερο στη μορφολογία των Κυκλάδων. Η πρωτεύουσα του νησιού, η 
Χώρα, στο βόρειο τμήμα της Σκύρου, με τα κατάλευκα σπιτάκια και το επιβλητικό Κάστρο, που διασχί-
ζεται από τη λεγόμενη Μεγάλη Στράτα, από την οποία ξεκινούν όλα τα πλακόστρωτα καλντερίμια, και 
η οποία καταλήγει στην Πλατεία της Αιώνιας Ποίησης, όπου δεσπόζει το άγαλμα του ποιητή Rupert 
Brooke, είναι κάτι το μοναδικό. Εκεί που βρίσκεται σήμερα το Κάστρο, κάποτε ήταν η αρχαία ακρόπολη 
και η έδρα του πανάρχαιου βασιλιά του νησιού Λυκομήδη. Η θέα από το εκκλησάκι του Άη Γιώργη, στο 
υψηλότερο σημείο της Χώρας, είναι μαγευτική... Η Σκύρος μπορεί να είναι γνωστή από την αρχαιότητα, 
μπορεί επίσης να ενέπνευσε τον Σεφέρη να γράψει το περίφημο «πάνω στην άμμο τη χρυσή γράψαμε 
τ΄ όνομά της», όμως ακολουθεί τα δικά της σύγχρονα μονοπάτια, παραμένοντας παράλληλα αναλ-
λοίωτη στον χρόνο. Αυτή άλλωστε είναι και η γοητεία της... Το νησί είχε αρκετές ονομασίες στην πορεία 
των αιώνων από την αρχαιότητα και τα χρόνια που ακολούθησαν. Ονομάστηκε Αιγίβοτος (αυτή που 
τρέφει αίγες), Ανεμόεσσα (λόγω των ανέμων της), Πελασγία καθώς κατοικήθηκε από τους Πελασγούς, 
Δολοπία, νησί των Δολόπων, Σκύρος λόγω του πορώδους λίθου που εξορύσσονταν στα λατομεία 
της και άλλα πολλά ονόματα. Ένας «μυστικός τόπος» για όσους αγαπούν το αυθεντικό Αιγαίο. Αλλά 
τα μυστικά της Σκύρου δεν σταματούν εκεί. Τα ανακαλύπτουμε ένα ένα μέσα από ένα οδοιπορικό 
Versus αποκλειστικά για σοφιστικέ ταξιδιώτες. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Εξερευνούμε μέσω μιας γραφικής πεζοπορικής διαδρομής την πανέμορφη Χώρα της Σκύρου 
που θυμίζει κάτι από... Κυκλάδες! 

• Επισκεπτόμαστε  τη Μονή Αγίου Γεωργίου, στην κορυφή του λόφου της Χώρας, ενώ απολαμ-
βάνουμε πανοραμική θέα του νησιού με φόντο το απέραντο μπλε της θάλασσας.  

• Κάνουμε τον γύρο της νοτιοανατολικής πλευράς του νησιού, ανακαλύπτοντας κρυμμένους θη-
σαυρούς και εξωτικές παραλίες! 

• Προσεγγίζουμε το σημείο Τρεις Μπούκες, εδώ όπου αναπαύεται σε έναν μοναχικό μαρμάρινο 
τάφο με σιδερένιο κιγκλίδωμα, ο ρομαντικός ποιητής και ανθυποπλοίαρχος του βρετανικού Βα-
σιλικού Ναυτικού, Rupert Brooke.  

• Περνάμε από την Πλατεία Μπρουκ, ή αλλιώς Πλατεία της Αιώνιας Ποίησης, με σήμα κατατεθέν 
το μπρούντζινο άγαλμα γυμνού άντρα, αφιερωμένο στον Βρετανό ποιητή του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, Rupert Brooke. 

• Επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ καθ΄οδόν 
ανακαλύπτουμε αυθεντικά Σκυριανά αρχοντικά. 

• Ανακαλύπτουμε την Ατσίτσα, έναν παράδεισο ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς, ενώ επισκεπτό-
μαστε το εκκλησάκι της Κυράς Παναγιάς, μέσα σε ένα γαλήνιο περιβάλλον. 

• Απολαμβάνουμε υπαίθρια γεύματα και ντόπιες σπεσιαλιτέ, όπως η φημισμένη αστακομακαρο-
νάδα, με φόντο την απεραντοσύνη του Αιγαίου! 

Ένα εναλλακτικό ταξίδι Versus με φόντο τους ανεξερεύνητους θησαυρούς της Σκύρου, μέσα από ει-
δυλλιακές διαδρομές και γραφικούς οικισμούς που από τη μια θυμίζουν Σποράδες και από την άλλη... 
Κυκλάδες! Κάνουμε μυστικές βουτιές σε απόκοσμες καταγάλανες παραλίες, περπατάμε ανάμεσα σε 
λιθόστρωτα δρομάκια και λουλουδιασμένες αυλές, επισκεπτόμαστε Σκυριανά παραδοσιακά αρχο-
ντικά και απολαμβάνουμε υπαίθρια γεύματα με θέα την απεραντοσύνη της θάλασσας. Σπάνια γερά-
κια, προστατευόμενα άλογα, δάση με σφενδάμια, χρωματιστές λίμνες, Βρετανοί ποιητές, φρέσκα τυ-
ριά, τοπικά κρασιά, παραθαλάσσια χωριά… Έφτασε η ώρα να τα ανακαλύψουμε! Ένα διαφορετικό  
ταξίδι όπως μόνο το Versus Travel ξέρει να προσφέρει, αποκλειστικά για φυσιολάτρες, ενθουσιώδεις 
οπαδούς της περιπέτειας και φανατικούς της αρχαίας ιστορίας...  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι σε λίγες γραμμές 

Με αφετηρία μας την Κύμη σαλπάρουμε για Σκύρο! Επιχειρούμε τον γύρο της νοτιοανατολικής 
πλευράς του νησιού μέσω μιας συναρπαστικής διαδρομής.  Περνάμε από τους Ασπούς και συ-
νεχίζουμε για την Καλαμίτσα, μέχρι να φτάσουμε στην περιοχή Τρεις Μπούκες, εδώ όπου αναπαύ-
εται σε έναν μοναχικό μαρμάρινο τάφο με σιδερένιο κιγκλίδωμα, ο ρομαντικός ποιητής και ανθυ-
ποπλοίαρχος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, Rupert Brooke. Μέσω μιας πανέμορφης πεζο-
πορικής διαδρομής εξερευνούμε τη Χώρα της Σκύρου, και καθώς ανηφορίζουμε προς το Κάστρο, 
ανακαλύπτουμε παραδοσιακά μαγαζιά και εκκλησάκια. Επισκεπτόμαστε  τη Μονή Αγίου Γεωργίου, 
στην κορυφή του λόφου, ενώ απολαμβάνουμε πανοραμική θέα του νησιού με φόντο το απέραντο 
μπλε της θάλασσας. Περνάμε από την Πλατεία Μπρουκ, ή αλλιώς Πλατεία της Αιώνιας Ποίησης, 
με σήμα κατατεθέν το μπρούντζινο άγαλμα γυμνού άντρα, αφιερωμένο στον Βρετανό ποιητή του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου Rupert Brooke, επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ συνεχίζουμε για την Ατσίτσα και το εκκλησάκι της Κυράς Παναγιάς. 
Κάνουμε ειδυλλιακές βουτιές στην απόκοσμη παραλία του Πεύκου και συνεχίζουμε για τη Λιναριά. 
Αυτό το ήπιο, αλλοτινό στοιχείο που αποπνέει το λιμάνι της Λιναριάς το βρίσκουμε με διαφορετι-
κούς τρόπους, σε όλο το νησί... 



 

 
 

Skiros Palace Hotel 4* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Skiros Palace Hotel βρίσκεται μόλις λίγα μετρά από την μεγάλη και γνωστή παραλία Γυρίσματα της Σκύρου, με 
θέα στην όμορφη Αιγαιοπελαγίτικη θάλασσα. 

Το ξενοδοχείο είναι 4 αστέρων και ιδρύθηκε το 1992. 

Από το Skiros Palace Hotel το αεροδρόμιο της Σκύρου απέχει 15 χιλιόμετρα , ενώ το λιμάνι στην Λιναριά βρίσκεται 
13 χιλιόμετρα. Οι παραλίες γυρίσματα, Μώλος και Μαγαζιά βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις. 

Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια του Skiros Palace περιλαμβάνουν έπιπλα από σκούρο ξύλο, τηλεόραση και ψυγείο. 
Διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. 

Στην τραπεζαρία σερβίρεται πρωινό με ζεστά και κρύα 
πιάτα. Το σνακ μπαρ προσφέρει ελαφριά γεύματα, ενώ 
μπορείτε να απολαύσετε αναψυκτικά, μπίρα και κρασί 
στο εστιατόριο. Το δείπνο περιλαμβάνει μεσογειακές 
γεύσεις. 

Στην ευρύχωρη ηλιόλουστη βεράντα θα βρείτε ξαπλώ-
στρες και ομπρέλες. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει τρα-
πέζι πινγκ πονγκ. Οι μικροί επισκέπτες μπορούν να παί-
ξουν στην παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους 
παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
Ημέρα 1η: Αθήνα – Σκάλα Ωρωπού – Ερέτρια – 
Κύμη – Άφιξη στη Σκύρο 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα για Σκάλα 
Ωρωπού. Έπειτα, μέσω Χαλκίδας προσεγγίζουμε 
την Κύμη, στην ανατολική Εύβοια, μέσω ενδιάμε-
σων στάσεων. Επιβίβαση στο πλοίο και σαλπάρι-
σμα για Σκύρο! Άφιξη στο νησί και κατόπιν μετα-
φορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 
 
Ημέρα 2η: Γύρος νοτιοανατολικής Σκύρου – Α-
σποί – Καλαμίτσα – Τρεις Μπούκες –  Τάφος ποι-
ητή Pούπερτ Mπρουκ – Χρυσή Αμμουδιά – Γυρί-
σματα  
Πρωινό και αναχώρηση για μια συναρπαστική 
διαδρομή όπου θα κάνουμε τον γύρο της νοτιοα-
νατολικής Σκύρου. Περνάμε από τους Ασπούς, έ-
ναν παραθαλάσσιο οικισμό στο δρόμο από το λι-
μάνι προς τη Χώρα. Μάλιστα, από τον γειτονικό 
όρμο Αχίλλι ξεκίνησε, λέει ο μύθος, ο Aχιλλέας για 
την Tροία. Συνεχίζουμε για την Καλαμίτσα, μέχρι να 
φτάσουμε στην περιοχή Τρεις Μπούκες, ένα φυ-
σικό λιμάνι, της οποίας οι είσοδοι προστατεύονται 
από τα νησιά του Πλατιά και Σαρακήνικο. Η ονο-
μασία «Τρεις Μπούκες», σημαίνει τρεις είσοδοι και 
προέρχεται από το γεγονός ότι τα δύο νησιά δεν 
παρέχουν μόνο λιμάνι, αλλά τρεις διαφορετικές ει-
σόδους και εξόδους. Εδώ και 100 χρόνια, ο ρομα-
ντικός ποιητής και ανθυποπλοίαρχος του βρετα-
νικού Βασιλικού Ναυτικού, Rupert Brooke, του ο-
ποίου ο θάνατος σε ηλικία μόλις 28 ετών έμελλε 
να γίνει ορόσημο για το νησί της Σκύρου, ανα-
παύεται σε έναν μοναχικό μαρμάρινο τάφο με σι-
δερένιο κιγκλίδωμα μέσα σε ένα ελαιώνα που κοι-
τάζει τον όρμο Τρεις Μπούκες. Οι Σκυριανοί δεν 
γνώριζαν ποιος ήταν ο άτυχος νέος που οι σύ-
ντροφοί του τον έθαψαν ακριβώς στο σημείο ό-
που είχε καθίσει να αναπαυτεί λίγες ημέρες πριν 
από τον θάνατό του θαυμάζοντας το μεγαλείο 
του τοπίου. Τον θρήνησαν όμως σα να ήταν δι-
κός τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπάνιο 
στη Χρυσή Αμμουδιά. Αργά το απόγευμα μετά-
βαση στα Γυρίσματα για ινσταγκραμικές φωτο-
γραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα και γεύμα σε 
εστιατόριο της περιοχής, προκειμένου να δοκιμά-
σουμε τη φημισμένη Σκυριανή αστακομακαρο-
νάδα. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα 3η: Πεζοπορική γνωριμία με τη Χώρα – Κά-
στρο – Μονή Αγίου Γεωργίου – Λαογραφικό 
Μουσείο Φαλτάιτς –  Αρχαιολογικό Μουσείο –  
Ατσίτσα –  Κυρά Παναγιά  
Πρωινή ξενάγηση και πρώτη πεζοπορική γνωρι-
μία με τη Χώρα της Σκύρου. Γραφική, λιτή και αυ-
θεντική... Λευκά σπιτάκια απλώνονται αμφιθεα-
τρικά στις πλαγιές, κάνοντάς την να μοιάζει με με-
γαλοπρεπή βασίλισσα, που φορά για στέμμα της 
ένα ενετικό κάστρο. Εδώ ζωντανεύουν στην κα-
θημερινή ζωή παραδοσιακές τέχνες όπως η ξυ-
λογλυπτική και η κεραμική. Τα δαιδαλώδη σοκάκια 
της Σκύρου οδηγούν στα πιο αξιοσημείωτα ση-
μεία. Ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία της 
Χώρας (από εδώ και πέρα απαγορεύεται η κί-
νηση των αυτοκινήτων), ανηφορίζουμε, καθώς 
περνούμε από μαγαζιά και εκκλησάκια. Στην ου-
σία όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κάστρο και έπειτα 
πίσω, στην πόλη. Καθώς ανεβαίνουμε, παρατη-
ρούμε αυθεντικά Σκυριανά σπίτια, ενώ ψάχνουμε 
για χειροποίητα υφαντά, ξύλινες, παραδοσιακές 
λεπτοδουλεμένες καρέκλες και περίτεχνα έπιπλα. 
Το Βυζαντινό Κάστρο και το ακόμα παλιότερο μο-
ναστήρι είναι τα «στολίδια» της Χώρας. Φτάνο-
ντας στην κορυφή του λόφου, βρισκόμαστε στην 
είσοδο της Μονής Αγίου Γεωργίου, η οποία χρο-
νολογείται από τον 10ο αιώνα, και είναι μετόχι της 
Μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. Αφού 
φτάσουμε στην κορυφή, απόλυτη ανταμοιβή α-
ποτελεί η πανοραμική θέα του νησιού με φόντο 
το απέραντο μπλε της θάλασσας. Ακριβώς κάτω 
από το κάστρο, θα συναντήσουμε την Πλατεία 
Μπρουκ, ή αλλιώς Πλατεία της Αιώνιας Ποίησης, 
με σήμα κατατεθέν το μπρούντζινο άγαλμα γυ-
μνού άντρα, αφιερωμένο στον Βρετανό ποιητή 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου Rupert Brooke, ο ο-
ποίος απεβίωσε στη Σκύρο το 1915. Θα επισκεφ-
θούμε το Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς (κατοι-
κία του Μανώλη Φαλτάιτς τον 19ο αιώνα), το ο-
ποίο διαθέτει μια πλούσια συλλογή καθημερινών 
αντικειμένων του σκυριανού νοικοκυριού από το 
παρελθόν, αλλά και το μικρό, αλλά πολύ ενδιαφέ-
ρον Αρχαιολογικό Μουσείο, με τη συλλογή από 
αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στη Σκύρο, ό-
πως κεραμικά αγγεία από τον προϊστορικό οικι-
σμό του Παλαμαρίου (2800-1900 π.Χ.) στα βόρεια 
του νησιού. Έπειτα, συνεχίζουμε για την Ατσίτσα, 
έναν πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό, με μια 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  
πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

απέραντη χρυσαφένια παραλία που αποτελεί έ-
ναν παράδεισο ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς. 
Επισκεπτόμαστε το εκκλησάκι της Κυράς Πανα-
γιάς και αφουγκραζόμαστε το γαλήνιο περιβάλ-
λον της. Ακολουθεί γεύμα στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στο ξενοδο-
χείο μας για διανυκτέρευση.  

Ημέρα 4η: Πρωινό μπάνιο – Πεύκος – Λιναριά – 
Κύμη – Ερέτρια – Επιστροφή στην Αθήνα 
Αφού απολαύσουμε το πρόγευμά μας, ακολου-
θούν οι τελευταίες βουτιές στα κρυστάλλινα νερά 
της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδο-
χείο μας! Αργότερα αναχωρούμε για την παρα-
λία του Πεύκου, μία από τις πιο δημοφιλείς παρα-
λίες της Σκύρου, προστατευμένη από τους αέρη-
δες του Αιγαίου, όπου τα πεύκα φτάνουν μέχρι το 
κύμα. Αφού απολαύσουμε ντόπιες σπεσιαλιτέ, 
συνεχίζουμε για τη Λιναριά. Έπειτα, σαλπάρουμε 
για την παραλία της Κύμης και μέσω Ερέτριας, 
φθάνουμε στην Αθήνα. Ένα υπέροχο ταξίδι μόλις 
έφθασε στο τέλος του... 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
κατ’ άτομο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

2021: 20/6, 27/6, 5/9, 
19/9 € 269 € 366 

Περιλαμβάνονται 
 
• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζό-

μενο πούλμαν 
• Διαμονή στο Skiros Palace Hotel 4* 
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γρα-

φείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 
Δεν περιλαμβάνονται 
 
• Η είσοδος σε μουσεία, μοναστήρια, αρ-

χαιολογικούς χώρους & σημεία ενδιαφέ-
ροντος.  

• Γεύματα που δεν περιγράφονται στο 
πρόγραμμα. 

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων.   
• Φόρος διαμονής. 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 

 

 

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 περι-
λαμβάνεται, 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. 
 

 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοι-
χεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώ-
δικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα ά-
τομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να 
μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη 
στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατο-
χύρωση των προσφορών γίνεται μόνο με 
κατάθεση της προκαταβολής. 

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



 

 
 

  Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρο-
νικά στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία 
μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα 
πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό 
κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έ-
χουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 
ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρου-
σία στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου 
σας και τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. 
Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και 
δεν είναι δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής 
που περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά 
του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατά-
θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-
θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 
για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 80€.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της κα-
τάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 
που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 
στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην περί-
πτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την προ-
καταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών καταθέ-

σεων 
ALPHABANK:  
126 00 23 20 0026 60 
iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 660 

EΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ:  
702 48 48 96 95 
iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 9695 

EUROBANK:  
0026 0059 49 0200 45 55 61  
iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
5102 - 071578 – 793 
iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 
Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την κατά-
θεση της προκαταβολής σας, με σκοπό 
να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη 
συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στο 
φάκελό σας. Παρακαλούμε μην παραλεί-
ψετε να μας ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, 
παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πι-
στωτικό όριο συναλλαγών των πιστωτι-
κών και χρεωστικών καρτών σας, πριν 
προβείτε στην όποια συναλλαγή με το 
Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 
Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν ταξιδεύ-
ουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγάγει 
πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από αυτές α-
ναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξιδιώτες 
μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς προορι-
σμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την επιθυμία 
μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus που 
εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 
Στοά Παύλου Καλλιγά, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος, 
που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπορικό 
σκοπό.  
Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη διά-
θεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους δημοσιογρά-
φους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, ηθοποι-
ούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 
Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική σκηνή 
της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες και κλεί-
νουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αεροδρομίου που έχουμε 
διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τις στο versustravel.eu.  
Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  
Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που 
μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του Versus Club – 
εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγά-
ρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto Palace», 20 χρόνια 
Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-παράσταση στο «Παλλάς» με τον 
αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγά-
πης μας. 

 

 

 

 



 

 
 

• Άτοκες δόσεις  
Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ταξι-
διών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  
1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και παρατηρη-

τικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης σας. 
2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 
3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 
Στον χώρο του Versus Club, στο Σύνταγμα, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν 
από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον αρχηγό τους, ο οποίος τους 
δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες 
της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογι-
στή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  
Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και συμβουλές για 
την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό φυλλάδιο που μπο-
ρείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  
...εσείς θα το ρισκάρετε; 
Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες εταιρείες και 
πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. 
Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο Versus Travel, δεν πραγματοποιείται 
πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη των φίλων του το Versus Travel έχει τα 
μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και 
απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 
Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που μαζί 
με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν θέλετε ο αρ-
χηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυτόν, επιλέξτε ένα 
ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων 
αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορισμών  
Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, για 
να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο πνεύμα των 
περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, δίνοντας έμφαση σε 
ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο να χαράσσουμε γραμ-
μές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας 
τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους σας και δεν καταφεύγουμε στην εύ-
κολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο 



 

 
 

καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές 
ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυ-
σμιακά ευρωπαϊκών χωρών. Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι 
μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα 
βρείτε μόνο στο Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 
Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων αναγκα-
στικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές ελεύθερες 
ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώ-
σεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται 
τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  
Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, λόγω της 
τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας δύναμη για τις 
αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές φορές οι τιμές μας 
για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν «κουτσουρεύουμε» τα 
προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε 
τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράτ-
τουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  
Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους κρυμμέ-
νους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά πραγματοποιούνται, στα τε-
λευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε απομονωμένες φυλές, στα φυσικά 
θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel 
έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξει-
δικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 
Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 
Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες ευχαριστη-
μένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 
Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι απρόβλεπτο 
και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώτες νιώ-
θουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν είναι στημένο, ούτε 
εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή κατάθεση ψυχής. Οι ταξι-
διωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγοράς, είναι δίπλα σας, με έ-
μπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 
Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της ελ-
ληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, την 
Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, στη 



 

 
 

Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και από πολ-
λούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της Ινδίας, του Βιετ-
νάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  
Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ίντερνετ 
για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

 Εξειδικευμένα τμήματα  
Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και Νό-
τια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  
• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα μας, 
• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  
• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 
• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 
• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus Business, 
• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  
• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 
Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η εται-
ρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  
Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  
Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 
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