
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Αναχωρήσεις: 15.02 & 16.02                          5, 4 ημέρες 

  

Απόκριες στη Νάουσα                 
Η καρδιά της Μακεδονίας  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Γαστρονομικές Προτάσεις 
• Εκλεκτό κρασί από τη Νάουσα και τη Γουμένισσα   

• Μακεδονίτικες πίτες με το χειροποίητο φύλλο   

• Θεσσαλονίκη χωρίς μπουγάτσα και τραγανά τρίγωνα Πανοράματος δεν γίνεται  

• Ραβανί από την Βέροια  

• Σάμαλι και γλυκά ταψιού με βουβαλίσιο βούτυρο 

• Πολίτικο τσουρέκι   

 

•  Το 1822 στο ολοκαύτωμα της Νάουσας, αρκετές γυναίκες της πόλης προτιμούν να 
πέσουν μαζί με τα παιδιά τους στο ποτάμι της Αράπιτσας, παρά να πέσουν στα χέρια των 
Τούρκων. 

• Στη Νάουσα, η Αποκριά χαρακτηρίζεται από τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, τη 
φιλόξενη διάθεση των Ναουσαίων, τα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία γλέντια τους, τα σατιρικά 
καρναβάλια. Ιδιαίτερο και βασικότερο όμως στοιχείο είναι το έθιμο  «Γενίτσαροι και Μπούλες». 
Ένα έθιμο με βαθιές ρίζες, που στο πέρασμα της μακραίωνης ιστορίας του ενσωμάτωσε 
στοιχεία της τοπικής παράδοσης και των ηρωικών αγώνων. Την μεγαλύτερη ακμή του 
γνώρισε στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα και φθάνει αναλλοίωτο μέχρι τις 
μέρες μας. 

Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά 

Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, ορθώνεται μεγαλόπρεπα η Μονή της Παναγίας Σουμελά. 
Κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου, ως μια προσπάθεια αναβίωσης της ιστορικής ομώνυμης 
Μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου.Εδώ φυλάσσεται η 
παλαιά θαυματουργή εικόνα της Παναγίαςπου σύμφωνα με την παράδοση φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, 
όπως και άλλα θρησκευτικο-ιστορικά κειμήλια του εκεί Μοναστηριού. Δεκαέξι αιώνες η Παναγία Σουμελά προστάτευε 
τον ελληνισμό της Ανατολής. 

 



 

1η Ημέρα: Αθήνα – Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά – Θεσσαλονίκη  

Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Τεμπών θα φτάσουμε στην Καστανιά Ημαθίας στις πλαγιές του κατάφυτου Βερμίου 
και στην ιερά μονή της Παναγίας Σουμελά. Θα συνεχίσουμε για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο Capsis 4*. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.   

2η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Ημερήσια εκδρομή: Γουμένισσα, Καστανερή, Καταρράκτες και σμαραγδένια 
λίμνη του Σκρα, Αξιούπολη 

Πλούσιο μπουφέ πρωινό και ξεκινάμε για τους νομούς 
Κιλκίς και Πέλλας, σε μια ευλογημένη από την φύση πλαγιά 
του όρους Πάικου, με βλάστηση και πηγαία νερά. Εκεί μας 
περιμένει η Γουμένισσα. Ο τόπος του Ηγούμενου. Οι 
πρώτοι οικιστικοί πυρήνες δημιουργήθηκαν στην περιοχή 
γύρω από το Μοναστήρι της Παναγίας τα τελευταία 
χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, επί 
Παλαιολόγων. Οι κάτοικοι καταπιάστηκαν με επιτυχία με τη 
σηροτροφία, την αμπελουργία και την οινοποιία. Η πλατεία 
με τα πλατάνια και την χαρακτηριστική κρήνη που έχτισαν 
Γάλλοι στρατιώτες θυμίζει τις εποχές του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου όταν η περιοχή ήταν το επίκεντρο σκληρών 
συγκρούσεων. Θα αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας 
για μια βόλτα στα σοκάκια της πόλης και για να επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο (είσοδος ελεύθερη). 
Ακολουθεί μια πολύ όμορφη ορεινή διαδρομή προς  το  χωριό Καστανερή σε υψόμετρο 800 μ. Το χωριό 
δημιουργήθηκε πριν από 300 χρόνια από κτηνοτρόφους και φυγόδικους που αναζήτησαν, εδώ σε τούτη την 
απόκρημνη πλαγιά του Πάικου, την ελευθερία τους. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού είναι  καλοδιατηρημένα, ενώ 
εντύπωση προκαλεί η άφθονη χρήση της πέτρας και του ξύλου που θυμίζει τη Ζαγορίτικη τεχνική.  Γύρω από το χωριό 
απλώνεται ένα υπέροχο δάσος από καστανιές και οξιές. Πιο ανατολικά θα συναντήσουμε το χωριό Σκρα όπου στις 
17 Μαΐου 1918 έγινε η ιστορική μάχη, μια από τις σημαντικότερες του Α’ παγκοσμίου πολέμου στα Βαλκάνια. 
Αφήνουμε το χωρίο και αναζητούμε τους καταρράκτες και την σμαραγδένια λίμνη του Σκρα. Ένα ξύλινο γεφυράκι μας 
οδηγεί στους καταρράκτες, που ξεπροβάλλουν μέσα από τις βελανιδιές και τα πλατάνια με τους κισσούς. 10 μ. πιο 
πάνω θα βρούμε και τη Σμαραγδένια λίμνη, που οφείλει το όνομα της στα γαλαζοπράσινα νερά της στους 
ασβεστολιθικούς απολιθωμένους οργανισμούς που κρύβει στον πυθμένα της. Μετά τη λίμνη, ακολουθώντας την 
κοίτη του ρέματος, φτάνουμε στους επόμενους καταρράκτες. Κατεβαίνοντας πιο νότια θα φτάσουμε στην Αξιούπολη 
και από εκεί θα επιστέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Ημερήσια εκδρομή: Έδεσσα, Άρνισσα, Λίμνη Βεγορίτιδα, Παλιός Αγ. 
Αθανάσιος, Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν & εκδρομή στα 2.524μ.   

Σήμερα ξεκινάμε για την όμορφη Έδεσσα, την νεράιδα των καταρρακτών. Αιωνόβια πλατάνια και νερά συνθέτουν ένα 
μαγικό τοπίο όλες τις εποχές. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην Ελλάδα. Το νερό του καταρράκτη Κάρανου 
πέφτει από ύψος 70μ. Δίπλα στους καταρράκτες και μέσα στο Μουσείο Νερού της πόλης λειτουργεί το πρώτο 

ενυδρείο και με ενδημικά ψάρια γλυκού νερού στην Ελλάδα. 
Μπορεί κανείς να δει από κοντά Τρίτωνες, Χελώνες, 
Καβούρια, Καραβίδες αλλά και διάφορα είδη φιδιών. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας ως τον παραλίμνιο οικισμό της  
Άρνισας, εκεί όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη λίμνη της 
Ελλάδας, η Βεγορίτιδα, που είναι ένας σημαντικός 
υδροβιότοπος και εντάσσεται στη ζώνη προστασίας του 
προγράμματος «NATURA 2000». Θα προσπεράσουμε 
αρκετά ορεινά χωριά αλλά εμείς θα πάρουμε το δρόμο  που 
οδηγεί στον Παλιό Άγιο Αθανάσιο, έναν οικισμό που έχει 
μετατραπεί με την πάροδο του χρόνου στο πιο δημοφιλή  
χειμερινό «στέκι» της Β. Ελλάδας. Η ορεινή αυτή κοινότητα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 



κτίστηκε το 16ο αι.   και μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο διατηρούσε ένα σημαντικό σε αριθμό μόνιμο πληθυσμό. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν αποψιλώθηκε δημογραφικά και σχεδόν ερήμωσε. Πριν από 20 περίπου χρόνια και μετά τη 
δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ήρθε το ρεύμα, τα παλιά καλντερίμια 
πλακοστρώθηκαν ξανά, τα χαλάσματα ανοικοδομήθηκαν από τα θεμέλια και έγιναν πάλι κατοικήσιμα. Τα 
Σαββατοκύριακα του χειμώνα και τα τριήμερα των εορτών σφύζει από ζωή. Ο δρόμος συνεχίζει για το χιονοδρομικό 
κέντρο σε υψόμετρο 2.050μ.  Ένα ζεστό 
καφεδάκι είναι ότι πρέπει στο σαλέ του 
χιονοδρομικού. Εδώ έχουμε την ευκαιρία 
να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. Με 
ερπιστριοφόρο όχημα θα αγγίξουμε την 
κορυφή του Καϊμακτσαλάν. 
Ακολουθώντας μια διαδρομή δίπλα από 
τις πίστες και τα λίφτ του χιονοδρομικού 
φτάνουμε στην Τρίτη πιο ψιλή κορυφή της 
Ελλάδας, στα 2.524μ. υψόμετρο! Η 
διαδρομή αυτή είναι ανεπανάληπτη. 
Φτάνοντας στο εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία όπου κατεβαίνουμε από τα 
μηχανήματα για να θαυμάσουμε πρώτα 
από όλα το ίδιο το εκκλησάκι και να 
ακούσουμε την ιστορία του. Η κορυφή 
του βουνού κουβαλάει βαρύ ιστορικό 
φορτίο στις πλάτες της καθώς εδώ, στις 
16 Σεπτεμβρίου του 1916, στα μέσα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου διεξήχθη μία από τις πιο αιματηρές μάχες μεταξύ 
Σέρβων και Βουλγάρων στρατιωτών για την κατάληψή της. Ύστερα θα δούμε την καταπληκτική θέα που προσφέρει, 
που φτάνει ως το κράτος της FYROM, το Στρατιωτικό Φυλάκιο και τη πόλη του Μοναστηρίου (Μπίτολα). Θα 
προχωρήσουμε να γνωρίσουμε και το πιο «θερμό» πρόσωπο του Καϊμακτσαλάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.   

4η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βέροια – Καρναβάλι Νάουσας – Θεσσαλονίκη  

Πλούσιο πρωινό και αναχωρούμε για την όμορφη Βέροια. 
Ζωντανή, γοητευτική και δυναμική, η Βέροια, ζει κι ανασαίνει 
το σήμερα, διαφυλάσσοντας σαν επτασφράγιστο μυστικό 
την πολιτιστική της κληρονομιά. Βυζαντινές εκκλησίες, 
λυθόστρωτα σοκάκια, υπέροχα νεοκλασικά, το βήμα του 
Αποστόλου Παύλου, η συναγωγή, το Βυζαντινό μουσείο, 
είναι μερικά από τα αξιοθέατα που αξίζει να ανακαλύψετε 
στην Μακεδονική πόλη.  Στην Πλατεία Ελιάς µε το σιντριβάνι, 
τα παρτέρια µε τα λουλούδια, την απίστευτη θέα και τον 
Πολυχώρο Ελιά χτυπάει η «καρδιά» της. Μια πλατεία γεμάτη 
αναμνήσεις... Θα ανακαλύψουμε την ιδιαίτερη γοητεία 
αυτής της όμορφης πόλης, και θα δοκιμάσουμε το 
κορυφαίο ρεβανί της! Συνήθως, το σερβίρουν μαζί µε µια 
µπάλα παγωτό βανίλια. Εκεί λοιπόν κι εμείς θα σας 

κεράσουμε για να σας γλυκάνουμε! Συνεχίζουμε για τη Νάουσα, όπου θα θαυμάσουμε την παρέλαση των 
καρναβαλιστών. Μπούλες και Γενίτσαροι με τις παραδοσιακές φορεσιές και τις κουδούνες να πλημμυρίζουν τους 
δρόμους της πόλης. Κόσμος και κέφι παντού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.    

5η Ημέρα: Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο & Πολεμικό Μουσείο – Αθήνα 
 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την κάθοδό μας στην Αθήνα αλλά πρώτα θα επισκεφτούμε το Λιτόχωρο. Διάσημο για 
την τοποθεσία του, στους πρόποδες του Ολύμπου, του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, με τον εντυπωσιακό ορεινό 
όγκο να δεσπόζει πάνω από τα σπίτια του και παράλληλα μόλις 5χλμ. από τη θάλασσα. Η πλούσια ιστορία του 
χάνεται στα βάθη των αιώνων, καθώς εκεί υπήρχε από την αρχαιότητα λατρευτικό κέντρο των Μουσών, ενώ η 
σημερινή πόλη λέγεται πως άρχισε να δημιουργείται τον 14ο αιώνα. Στο Λιτόχωρο θα δούμε παλιά πέτρινα σπίτια και 
«καπετανόσπιτα» - που μαρτυρούν το παρελθόν των κατοίκων με τη θάλασσα – στενά σοκάκια στον παλιό, 



παραδοσιακό οικισμό, αιωνόβια πλατάνια και πολλές μικρές πλατείες. Μπορούμε να επισκεφτούμε το πολεμικό 
μουσείο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με τις ωραιότερες εντυπώσεις. 

 

 

 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ανά άτομο για 5 & 4 ημέρες  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ  ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

15.02, 5 ημέρες € 327 € 275 € 455 

16.02, 4 ημέρες € 272 € 228 € 373 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
• Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις στο CAPSIS HOTEL 4* στη Θεσσαλονίκη  
• Μπουφές πρωινό και δείπνο καθημερινά 
• Εκδρομή και ξενάγηση με ερπιστριοφόρο στην κορυφή του Καϊμακτσαλάν 
• Ξενάγηση με τοπικό ξεναγό στην Βέροια   
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α. 

 



 

 

 

  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων 
• Προσωπικά έξοδα  
• Φόρος διαμονής* 
• Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται η 2η ημέρα 

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.  

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. 



 

Οι καινοτομίες του Versus 
που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

 

"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  

 

 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).  

 

 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 Φιξ (Λεωφόρος Συγγρού 61). 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 και τον Λυκαβηττό, στον ειδικά διαμορφωμένο σαν  lounge bar  
αεροδρομίου, 6ο 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 στη Λεωφόρο Συγγρού 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.  

 

 Η μεγαλύτερη "πραγματοποιησιμότητα" 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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