
Σπάνιο θεματικό ταξίδι Versus για να δούμε κρυφές ομορφιές της ορεινής Ελλάδας, 
όπως τον Γράμμο και τα χωριά της Πίνδου όπου δύσκολα φτάνουν ελληνικά γκρουπ! 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ξενάγηση στο Μουσείο Βεργίνας  

με διπλωματούχο ξεναγό! 

 

Μία μοναδική περιήγηση με έμπειρο τοπικό οικοξεναγό 
στο πέτρινο γεφύρι Αζίζ Αγά, στη Σαμαρίνα, το ψηλότερο 
χωριό των Βαλκανίων, με επίσκεψη στη Μεγάλη Παναγιά 

με το πεύκο στη στέγη! Στη Βασιλίτσα και στη Σμίξη 
Γρεβενών! 

 

Τόποι- στολίδια της δυτικής Μακεδονίας  

Καρτ-ποσταλικά βλαχοχώρια Γρεβενών – Διάσημα Πέτρινα Γεφύρια 
του Ορεινού όγκου Πίνδου – Καστοριά – Πρέσπες – Γράμμος – 

Νοχτάρια και Μπουχάρια – Παναγία Σουμελά – Έδεσσα – Σαμαρίνα – 
Βεργίνα  

 Αναχωρήσεις: 23/07, 30/07, 13/08, 27/08, 24/09, 22/10, 19/11   6, 7 Ημέρες 
 
 



 

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

  

 
 

Η διαφορετικότητα του Versus 
 

 Το Versus εξασφάλισε για εσάς, διαμονή στο όμορφο ξενοδοχείο AIGAI  Έδεσσας 4*  και στο 
Esperos Palace 4* στην Καστοριά. 

 Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο μας  (πρωινό & δείπνο). 
 Παραδοσιακό πρωϊνό με γεύσεις του τόπου 
 Καθημερινά δείπνα μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση χύμα κρασιού! 
 Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στο Μουσείο Βεργίνας (Αιγές)! 

 
 
 Μία ΣΠΑΝΙΑ διαδρομή, αποκλειστικά στο Versus Travel με έμπειρο τοπικό οικοξεναγό στα 

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

 Σαμαρίνα Γρεβενών: Ονομαστό, τραγουδισμένο Βλαχοχώρι, σκαρφαλωμένο σε πλαγιά του 
Σμόλικα, σε εντυπωσιακό υψόμετρο (περίπου 1.550μ.), ένα τοπίο γεμάτο με  απαράμιλλες 
φυσικές ομορφιές, πυκνά δάση, άφθονα κρύα νερά και  υγιεινό κλίμα.   

 Σμίξη Γρεβενών: Διάσημο χωριό,σε υψόμετρο 1.220 μ. στην πλαγιά του όρους Βασιλίτσα, ένας 
από τους πιο ορεινούς οικισμούς της Ελλάδας και λόγω της γειτνίασής της με το χιονοδρομικό 
κέντρο της Βασιλίτσας, έχει μετατραπεί σε σημαντικό χειμερινό θέρετρο. 

 Επίσκεψη στο πέτρινο γεφύρι Αζίζ Αγά αλλά και στη Μεγάλη Παναγιά με το πεύκο που έχει 
φυτρώσει στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού! 

 Περιπατητική Ξενάγηση στην πόλη της Έδεσσας, τους καταρράκτες και το Βαρόσι. 
 Απολαμβάνουμε την πόλη της Καστοριάς, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας.  
 Επίσκεψη στα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια της Κοζάνης, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. 

                          



 

 

                                 

 

 

 

 

Μπουχτάρια-Νοχτάρια: Το σπάνιο 
γεωλογικό φαινόμενο της Κοζάνης 

Στην περιοχή Μικροβάλτου και 
Λιβαδερού συναντάμε τα λεγόμενα 
«Μπουχάρια» και «Νοχτάρια», 
πρωτότυπους φυσικούς 
σχηματισμούς βράχων που οφείλουν 
τη μορφή τους στη διάβρωση του 
εδάφους κατά τη διάρκεια πολλών 
αιώνων έως και χιλιετιών. Εντοπίζονται 
μάλιστα δύο ξεχωριστοί τύποι 
γεωλογικών μορφών: τα Μπουχάρια 
μοιάζουν περισσότερο με καμινάδες, 
με ομοιόμορφο μέγεθος δηλαδή στον 
κορμό τους, ενώ τα Νοχτάρια 
θυμίζουν περισσότερο πυραμίδες. Ο 
περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί 
κατάλληλα, με ξύλινα μονοπάτια και 
γεφυράκια, ώστε να πλησιάσουμε 
όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 
εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο. 

 



 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η ημέρα: Αθήνα – Μουσείο Βεργίνας – Έδεσσα 
Αναχώρηση 06.30 από το Σύνταγμα. Ανηφορίζουμε και διασχίζοντας τον κορμό της 
Ελλάδας με ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε στην μυθική Βεργίνα,που βρίσκετε περίπου 
8χλμ.από τη Βέροια. Σχεδόν όλα τα ευρήματα-εντυπωσιακά εκθέματα από την Βασιλική 
πρωτεύσουσα των Μακεδόνων, βρίσκονται εδώ.  Το μουσείο κατασκευάστηκε το 1993, 

περίπου 16 χρόνια μετά την ανακάλυψη 
των Βασιλικών Τάφων στις Αιγές. 
Ξενάγηση με Διπλωματούχο ξεναγό στο Μουσείο. 
Κάποια από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα τα οποία 
σίγουρα ξεχωρίζουν είναι η ασπίδα και πανοπλία 
του Φιλίππου Β΄ αλλά και η παγκοσμίως γνωστή-
διάσημη χρυσή λάρνακα που βρέθηκε στον τάφο 
του. Πλούσια διακοσμημένη με λουλούδια, τα πέταλα 
των οποίων γεμίζουν με γαλάζιο γυαλί και φυτικά 
κοσμήματα που διακρίνονται έντονα εξαιτίας της 
χρυσής επιφάνειας, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της 
ένα μεγάλο δεκαεξάκτινο αστέρι αναπτυσσόμενο στην 
επιφάνειά της. Ένα εντυπωσιακότατο χρυσό στεφάνι 

το οποίο αποτελείται από 313 χρυσά φύλλα και μαγεύει με την εκπληκτική του 
λεπτομέρεια βρέθηκε εντός της Λάρνακας! 
Μια εμπειρία ζωής, η επίσκεψη σε αυτό το μουσείο-σύμβολο! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8E%CE%BD


Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, λίγο έξω από την πόλη της Έδεσσας. Κατόπιν 
αναχώρηση για γνωριμία με την καταπληκτική πόλη των νερών, την πανέμορφη 
Έδεσσα. Θα επισκεφθούμε τους καταρράκτες,το Βαρόσι, θα δούμε το Κανναβουργείο 
και θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σκέπη, τη Μητρόπολη της 
Έδεσσας. 
Επιστροφή- Δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Έδεσσα – Παναγία Σουμέλα – Βελβεντός – Μπουχάρια/Νοχτάρια – Έδεσσα  
Μετά το πρωϊνό μας, αναχωρούμε 09.00 για να επισκεφθούμε ένα από τα σύμβολα 
της Ορθοδοξίας. Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή 
Σουμελά (ποντιακά: σουΜελά, 
από το όρος Μελά), είναι ένα 
πασίγνωστο 
Ορθόδοξο μοναστήρι κοντά 
στην Τραπεζούντα,σύμβολο επί 
16 αιώνες του Ποντιακού 
Ελληνισμού! Στην Ελλάδα έχει 
μεταφερθεί η ιερή εικόνα της 
Παναγίας και βρίσκεται στη 
Μονή Σουμελά, στο όρος 
Βέρμιο,κοντά στο χωριό 
Καστανιά.  Το καθολικό είναι 
μεγαλοπρεπής ναός βυζαντινού 
ρυθμού και στο εσωτερικό του 
φυλάσσεται η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας, που 
θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και προέρχεται από την αναφερθείσα ιστορική 
μονή του Πόντου.  
Συνεχίζουμε προς το Βελβεντό. Μπροστά μας «απλώνεται» και μαγεύει το μάτι μας, η 

Τεχνητή Λίμνη 
Πολυφύτου. 
Διαμορφώθηκε κατά τη 
δεκαετία του 1970, μετά 
από την κατασκευή του 
Υδροηλεκτρικού 
Σταθμού Πολυφύτου.  
Πρόκειται για μία από τις 
μεγαλύτερες τεχνητές 
λίμνες της Ελλάδας, 
στην οποία πρόσφατα 
κατασκευάστηκε ένα 
σύγχρονο πλωτό λιμάνι. 
Το πρόγραμμα 
προωθήθηκε μέσω 
Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης,  με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη οικοτουριστικών, 
ναυταθλητικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Το πολυχρηστικό λιμάνι, 
δημιουργήθηκε με τη μέθοδο των «ασυνεχών πλωτών προβλητών βαρέος τύπου».Στην 
περιοχή της Λίμνης δραστηριοποιείται ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης, με ποικίλες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B9


ναυταθλητικές 
δραστηριότητες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Η Λίμνη 
ανήκει στη ΔΕΗ. Οι 
δραστηριότητες για 
τις οποίες 
προσφέρεται είναι: 
κολύμβηση, 
ιχθυοπαραγωγικές 
διαδικασίες (ψάρεμα 
& ιχθυοκαλλιέργεια), 
αθλητικές 
δραστηριότητες, 
άρδευση, αναψυχή 
κ.λ.π., καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων εδαφών 
της περιοχής.  Με όμορφες εικόνες, οδεύουμε για την επόμενη στάση μας, το χωριό 
Βελβεντός. Ένα οικιστικό σύνολο με παραδοσιακό χρώμα,  χτισμένο στους πρόποδες 
των Πιερίων (υψόμ. 420μ.), στην κατάφυτη από ροδακινιές και μηλιές κοιλάδα του 
Aλιάκμονα. Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο του Βελβεντού, είναι η εκκλησία της 
πολιούχου, Κοίμησης της Θεοτόκου (η τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική του 1804, που 
κατέχει τη θέση παλαιότερου ναού). Το τέμπλο και τα υπόλοιπα κομψοτεχνήματα του 
Ναού, συνθέτουν ένα αριστούργημα εκκλησιαστικής κληρονομιάς. Τα θέματα είναι 
αμέτρητα: άνθη, άκανθες, άμπελοι, ιερές και ανθρώπινες μορφές, ανθοδοχεία, ήλιοι, 
δικέφαλοι αετοί, άγγελοι, ελάφια, λαγοί, λέοντες, πελεκάνοι, φίδια, περιστέρια και 
πλήθος άλλα, τα οποία συμπλέκονται αρμονικά και μεταμορφώνουν το άψυχο ξύλο 
σε χαρά των ματιών! Οι κίονες του Ναού, οι οποίοι τον χωρίζουν σε τρία κλίτη, είναι 
φτιαγμένοι από θαυμαστά κιονόκρανα, μικτού κορινθιακού και ιωνικού ρυθμού. Μέσα 
στο Άγιο Βήμα της κεντρικής Εκκλησίας, φυλάσσεται τμήμα του τέμπλου του παλαιού 
Ναού του Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο προϋπήρχε στη θέση όπου αργότερα 
κτίσθηκε ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  
Ο οικισμός, με διατηρητέα κτίρια μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στο ιστορικό κέντρο του, 
παρουσίασε οικονομική και πνευματική άνθηση στα χρόνια της Tουρκοκρατίας.  
Στη συνέχεια αναχωρούμε για να δούμε ένα εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο, στην 
περιοχή Μικροβάλτου και Λιβαδερού. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Μπουχάρια» και 
«Νοχτάρια», πρωτότυπους φυσικούς σχηματισμούς βράχων που οφείλουν τη μορφή 

τους στη διάβρωση του 
εδάφους κατά τη 
διάρκεια πολλών 
αιώνων έως και 
χιλιετιών. Εντοπίζονται 
μάλιστα δύο ξεχωριστοί 
τύποι γεωλογικών 
μορφών: τα 
Μπουχάρια μοιάζουν 
περισσότερο με 
καμινάδες, με 
ομοιόμορφο μέγεθος 
δηλαδή στον κορμό 
τους, ενώ τα Νοχτάρια 



θυμίζουν περισσότερο πυραμίδες. Ο περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, 
με ξύλινα μονοπάτια και γεφυράκια, ώστε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στο εντυπωσιακό αυτό γεωλογικό φαινόμενο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Έδεσσα - Καστοριά (Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και 
Προϊστορίας – Δισπηλιό, λιμναίος οικισμός – Νέο Ενυδρείο Καστοριάς – Σπήλαιο του 
Δράκου – Μονή Παναγίας 
Μαυριώτισσας)  
Πλούσιο πρωινό. Σήμερα η μέρα 
μας είναι αφιερωμένη στα πολλά 
αξιοθέατα της Καστοριάς που 
κανείς επισκέπτης δεν πρέπει να 
χάσει. Στο Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και 
Προϊστορίας παρουσιάζονται 
σκηνές καθημερινού βίου του 
λαού μας, αναβιώνοντας ήθη και 
έθιμα πανελλαδικά. Θα 
συνεχίσουμε για το Δισπηλιό και 
τον λιμναίο οικισμό που μαρτυρά 
πως η περιοχή κατοικούνταν από 
τα νεολιθικά χρόνια. Το νέο 
ενυδρείο της Καστοριάς είναι το μεγαλύτερο του γλυκού νερού των Βαλκανίων και 
εκτείνεται σε ένα διώροφο κτίριο 450 τ.µ. Η Σπηλιά του Δράκου πήρε το όνομά της από 
την είσοδο που έχει τη μορφή στόματος δράκου, ενώ, σύμφωνα με την παράδοση, 
στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσωρυχείο που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Στο 
σπήλαιο, από τα εντυπωσιακότερα της χώρας μας, έχουν βρεθεί οστά αρκούδας των 
σπηλαίων ηλικίας 10.000 ετών. Πιο δίπλα συναντάμε το Μοναστήρι της Παναγίας της 
Μαυριώτισσας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Καστοριά, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα:  Καστοριά – Ολοήμερη εκδρομή Πρέσπες, Άγιος Αχίλλειος, Άγιος Γερμανός, 
Ψαράδες - Καστοριά 

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τις 
«Διεθνής Πρέσπες», τα «υγρά σύνορα» της 
Ελλάδας με τα Σκόπια. Η περιοχή έχει 
ανακηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή λόγω 
φυσικού κάλλους και της πλούσιας χλωρίδας 
και πανίδας. Στη Μικρή Πρέσπα υπάρχει το 
νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, όπου με πλωτή 
γέφυρα δίνεται η δυνατότητα να το 
επισκεφθούμε. Θα σταματήσουμε στο χωριό 
Άγιος Γερμανός με την ομώνυμη βασιλική 
εκκλησία. Ψωνίστε παραδοσιακά προϊόντα και 
βέβαια τα ξακουστά φασόλια Πρεσπών. Ο 
παραδοσιακός οικισμός Ψαράδες είναι το 
μοναδικό ελληνικό χωριό στις όχθες της 
Μεγάλης Πρέσπας. Δοκιμάστε ψάρια της 
λίμνης, πιπεριές Φλωρίνης αλλά και πολλές 

άλλες ντόπιες λιχουδιές. Όσοι επιθυμούν μπορούν να έχουν μία λιμναία περιήγηση με 
βάρκα για να δουν τα ασκητάρια της Μεγάλης Πρέσπας. Επιστροφή στην Καστοριά 
και στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 



 
5η ημέρα: Καστοριά – εκδρομή σε ονομαστά βλαχοχώρια, Σμίξη-Βασιλίτσα - Πέτρινο 
παραδοσιακό γεφύρι Αζίζ Αγά – Σαμαρίνα – Γρεβενά – Καστοριά  
 Αναχώρηση 09.00 για συγκεκριμένο σημείο,όπου θα συναντήσουμε τον οικοξεναγό 
μας, για μια εμπεριστατωμένη γνωριμία με αυτή την ορεινή και πανέμορφα άγνωστη 
περιοχή της χώρας μας! Πρώτη στάση, το μοναδικό γεφύρι του Αζίζ Αγά 16μ. ύψος 
1.727μ. Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο 
γεφύρι της δυτικής Μακεδονίας,κάτω 
από το χωριό Τρίκωμο των Γρεβενών! 
Ο Αζιζ Αγάς ανέθεσε την κατασκευή 
σε φημισμένο πρωτομάστορα, αλλά 
εξ αιτίας του μεγάλου μήκους και 
ύψους του, το γεφύρι παρουσίαζε 
δυσκολίες. Δύο φορές έπεσε η 
μεσαία καμάρα μετά την αφαίρεση 
των καλουπιών. Όταν οι σκαλωσιές 
καί τα καλούπια στήθηκαν για τρίτη 
φορά, ο Αζιζ Αγάς απείλησε τον 
πρωτομάστορα πως αν το γεφύρι 
πέσει γιά τρίτη φορά "θα του πάρει το 
κεφάλι". Την ώρα που αφαιρούταν 
καί τα τελευταία καλούπια, ο 
πρωτομάστορας έντρομος κατέφυγε στη "ράχη Σκύφτη", λίγο νότια του γεφυριού, κατά 
το Κηπουριό για ν' αποφύγει τις κυρώσεις αν το γεφύρι ξαναέπεφτε. Το γεφύρι όμως τη 
φορά αυτή στάθηκε όρθιο. Ο Αγάς κάλεσε κοντά του με έναν ζαπτιέ (χωροφύλακα) 
τον πρωτομάστορα, τον συνεχάρη και τον πλήρωσε! (αυτά μας διδάσκει η ιστορία 
γραμμένη από τον Γ. Τσότσο). Φωτογραφιζόμαστε στις όχθες του Βενέτικου 
ποταμού,στις τρείς καμάρες του γεφυριού.  
Από εδώ, μέσω Φιλιππαίων οδεύουμε προς Σαμαρίνα!  
Το χωριό βρίσκεται στη βόρεια Πίνδο στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα σε υψόμετρο 
1.450 μέτρων! Θεωρείται το ψηλότερο χωριό της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων! Οι 
ετυμολογήσεις της λέξης που έχουν προταθεί είναι, ή από τη λέξη σαμάρι ή από την 
Αγία Μαρίνα, στα βλάχικα Sta Marina. Στο ξακουστό γραφικό βλαχοχώρι, έρχονται 
καθημερινά άνθρωποι για να γευθούν τοπικές σπεσιαλιτέ στις παραδοσιακές ταβέρνες 
του! Γεύμα ελεύθερο. Αξιοσημείωτη και μοναδική η Εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς με 
το πεύκο φυτρωμένο στην σκεπή της!  Τρίκλιτη μονώροφη βασιλική, αφιερωμένη στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου. Οικοδομήθηκε κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αι. και 
τοιχογραφήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, φέρει χαγιάτι (υπόστεγο) με χτιστούς κίονες και 
τοξοστοιχία στη νότια πλευρά του, καθώς και παρεκκλήσι αφιερωμένο στους 
Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.  
Το εσωτερικό της Μεγάλης Παναγίας κοσμούν τοιχογραφίες που έχουν φιλοτεχνήσει 
σαμαριναίοι αγιογράφοι, καθώς και αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο. 

Γεύμα ελεύθερο στην ξακουστή 
πλατεία με τα μοναδικά τοπικά 
ταβερνάκια της. 
Αναχώρηση για το Εθνικό 
χιονοδρομικό κέντρο της 
Βασιλίτσας, όπου θα απολαύσουμε 
τον καφέ μας. Βρίσκεται στη 
βορειοανατολική πλευρά του όρους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82


Βασιλίτσα που εκτείνεται σε υψόμετρο 2.249μ. αλλά και στο διπλανό όρος της 
Γομάρας. Ξεκίνησε με τον πρώτο αναβατήρα το 1975 και από τότε υπόσχεται στιγμές 
ελευθερίας και ομορφιάς σε κάθε χιονοδρόμο! Το βουνό της Βασιλίτσας αποτελεί 
σημαντικό βιότοπο για την αρκούδα, τη βίδρα και το αγριόγιδο. 
Επιστροφή μέσω Σμίξης για Γρεβενά.Το όνομα Σμίξη, προήλθε από το "σμίξιμο δύο 
οικισμών" καθώς γεννήθηκε από τα χωριά Μπίγκα και Πινακάδες. Πέτρινα σπίτια που 
έχουν διασωθεί από το πέρασμα του χρόνου, παραμυθένια ατμόσφαιρα, το πέτρινο 
σχολείο του 1933 που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και τις 
πολυφωτογραφημένες παλιές πέτρινες βρύσες. Στα Γρεβενά στις δύο πλατείες, την 
πλατεία Ελευθερίας ή Ρολογιού που φιλοξενεί τον πέτρινο πύργο του ρολογιού και την 
Αιμιλιανού και συνδέονται με έναν κεντρικό πεζόδρομο, θα κάνουμε στάση για αγορά 
των διάσημων τοπικών μανιταροπροϊόντων. Επιστροφή στην Καστοριά, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
6η ημέρα: Καστοριά – αναχώρηση για Αθήνα  
Πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για την επιστροφή μας στην Αθήνα, με τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις. 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ 
 
Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν μπορούν να έχουν άλλη μια νύχτα στην Καστοριά και να 
πραγματοποιήσουμε μία εκδρομή στην περιοχή του Γράμμου. Σε αυτή την περίπτωση, 
το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 
6η ημέρα: Καστοριά – Γράμμος (Πεύκος) – Ομορφοκλησιά – Καστοριά 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ορεινή περιοχή του Γράμμου, μια περιοχή 
ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς αλλά και ευαίσθητης ιστορικής σημασίας. Θα 

επισκεφθούμε κάποια από τα χωριά του 
Γράμμου διασχίζοντας τοπία που θα μας 
κάνουν αρκετές φορές να σταματήσουμε 
για να απαθανατίσουμε με τη φωτογραφική 
μας μηχανή τις χαράδρες, τις κορυφές του 
Βόιου και το οροπέδιο του Χάρου. Η 
βλάστηση του Γράμμου χαρακτηρίζεται από 
αιωνόβια δέντρα, κυρίως μαυρόπευκα αλλά 
επίσης ρόμπολα και οξιές, που καλύπτουν 
τις βουνοπλαγιές απ’ άκρη σ’ άκρη. Θα 
κάνουμε μία στάση στο χωριό Πεύκος και 
στη συνέχεια θα έρθουμε στο Πάρκο 
Εθνικής Συμφιλίωσης, χώρος ιστορικής 
μνήμης, όπου και θα ξεναγηθούμε. 
Επόμενος σταθμός μας θα είναι η 

Ομορφοκλησιά, ένας μικρός οικισμός της Καστοριάς, με λίγες δεκάδες κατοίκους, 
όπου ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Εδώ θα δούμε ένα σπάνιο μνημείο, το 
μοναδικό ολόσωμο ξύλινο ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου, ύψους περίπου τριών 
μέτρων!  



Καθοδόν για την επιστροφή μας στην Καστοριά, επισκεπτόμαστε το Άργος Ορεστικό 
και τη συνοικία Νόστιμο για να δούμε το 
Μουσείο Παλαιοντολογίας και 
Παλαιοβοτανικής. Η λειτουργία ενός τόσο 
εξειδικευμένου μουσείου εδώ είναι 
απαραίτητη καθώς στην περιοχή βρέθηκαν 
απολιθωμένοι φοίνικες (οι μοναδικοί στην 
Ελλάδα) και πλήθος από θαλάσσια 
απολιθώματα. Στη συνέχεια επιστρέφουμε 
στην Καστοριά, δείπνο και διανυκτέρευση.   
 
7η ημέρα: Καστοριά – αναχώρηση για 
Αθήνα  
Πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για την 
επιστροφή μας στην Αθήνα, με τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις. 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
• Μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων στο AIGAI Edessa Hotel 4* 
• Διαμονή 3 (ή 4) διανυκτερεύσεων στο Esperos Palace 4* στην Καστοριά 
• Ημιδιατροφή καθημερινά  
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών 
• ΦΠΑ. 
 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 6 ημέρες/5 διανυκτερεύσεις  ή 7 ημ/6 διαν/σεις                                                                                              

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  Κατά άτομο σε δίκλινο  Επιβάρυνση μονόκλινου 

23/07, 30/07, 13/08, 27/08, 
24/09, 22/10, 19/11 

6 ημ. € 399 

7 ημ. € 469 

6 ημ. € 130 

7 ημ. €160  



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & Μουσεία 

• Γεύματα    

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται κρασιά ετικέτες, 
αναψυκτικά, μπίρες.   

• Προσωπικά έξοδα   

• Φόρος διαμονής* (3€/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 

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



            

 
 
 
 

AIGAI Hotel 4* – Έδεσσα 
 

 
Το ξενοδοχείο Αιγαί είναι ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας, 4 αστέρων. Απέχει μόλις 3χλμ.από την Έδεσσα. 
Το όνομά του το δανείστηκε από τις μυθικές Αιγές. Το αρχαίο όνομα της πρωτεύουσας του βασιλείου των 
Μακεδόνων (σημερινό όνομα Βεργίνα). 
Διαθέτει 32 ευρύχωρα δωμάτια με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.  Ανεξάρτητη θέρμανση και κλιματισμό, μίνι 
μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματη σύνδεση στο internet και άμεση τηλεφωνική γραμμή.  
Όλα τα δωμάτια είναι φωτεινά με υπέροχη θέα. Μερικά από αυτά διαθέτουν σαλόνι τζάκι και Jacuzzi. 
Διατίθενται, επίσης, δίκλινα δωμάτια με εσωτερική Πόρτα, ιδανικά για οικογένειες.  
Το ξενοδοχείο Αιγαί διαθέτει καφέ-μπαρ, αίθουσα πρωινού, εστιατόριο ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ, ευρύχωρο 
σαλόνι με τζάκι και επιτραπέζια παιχνίδια.  
Στο εστιατόριο “αι γεύσεις” σερβίρονται καθημερινά παραδοσιακά πιάτα της περιοχής, ενώ το α λα καρτ μενού 
καλύπτει τις γευστικές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Το πλήρες ελληνικό παραδοσιακό πρωινό μας είναι ιδανικό για 
να ξεκινήσετε μια μέρα με εξορμήσεις γεμάτοι με ενέργεια και ευεξία. Την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργεί όλη 
μέρα το καφέ-μπαρ δίπλα στην εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου κάνοντας την διαμονή σας στο ξενοδοχείο 
Αιγαί μια μοναδική ευκαιρία για χαλάρωση. 
 Στην Έδεσσα, όποια εποχή και αν έρθεις, θα γευτείς τοπικά προϊόντα και πλούσια εδέσματα που θα σε 
αφήσουν άφωνο και θα επισκεφτείς μνημεία και αξιοθέατα που όταν θα φύγεις, θα τα ανακαλείς σαν να τα 
έζησες σε όνειρο! 
Οι επιλογές απλώνονται μπροστά σου και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χαρείς το ταξίδι και την 
διαμονή σου σε μία πόλη και σε μία περιοχή όμορφη και ενδιαφέρουσα.  
 
Να την περιδιαβείς, να την δεις, να την ζήσεις. Με αγάπη και περιέργεια. Και ίσως να την λατρέψεις!  
Καλή διαμονή λοιπόν στην πόλη της Έδεσσας και το ξενοδοχείο Αιγαί! 
 
 
 
 

   

AIGAI  Hotel 4*, Περιφερειακή Έδεσσας, Έδεσσα 582 00  

Τηλέφωνο :  2381 029888 

   

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR831GR831&sxsrf=ALeKk02ZJVhAAJnvV0csjasyQR8U79bw_Q:1583509847045&q=aigai+hotel+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&ludocid=1608355976359840899&sa=X&ved=2ahUKEwi-vbnvmYboAhURV8AKHfhRDLoQ6BMwE3oECBEQAg


 

 

Το Ξενοδοχείο Esperos Palace Luxury & Spa Hotel χτισμένο στη μαγευτική πόλη της Καστοριάς, 
όπου η χαρακτηριστική της αρχιτεκτονική αλλά και η φυσική λίμνη που την περιβάλει την 
καθιστούν έναν ανεπανάληπτο προορισμό. Δύο βήματα μόνο φτάνουν, για να βρεθείτε κοντά 
στα παράλια της λίμνης, μια ονειρική περιοχή, συνώνυμο της γαλήνης & της ατελείωτης φυσικής 
ομορφιάς. Κάθε εποχή έχει ένα ξεχωριστό & εντυπωσιακό τοπίο να σου προσφέρει. 

Το Esperos Palace Luxury & Spa Hotel συνδυάζει την άνεση με την ποιότητα και το εκλεπτυσμένο 
στυλ με την πολυτέλεια. Κυρίαρχη θέση κατέχει το γκρι μάρμαρο που χρησιμοποιείται στους 
κοινόχρηστους χώρους και το Spa, αλλά και τα δρύινα πατώματα που υπάρχουν σε όλα τα 
δωμάτια, συνδυασμένα με πολυτελή έπιπλα σε μια απόλυτη χρωματική αρμονία. 
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε άνετα και πολυτελή δωμάτια, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη 
διακόσμηση, δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Όλα τα δωμάτια παρέχουν 
σύγχρονες ανέσεις, όπως αυτόνομο κλιματισμό/θέρμανση, ανατομικά στρώματα, δορυφορική 
τηλεόραση καθώς και όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και ταυτόχρονα πολυτελή διαμονή που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη. 
 
 
 

   

ESPEROS PALACE 4*, Φουντουκλη ,  Καστοριά  521 00 

Τηλέφωνο :  24670 24670 

   

   

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR831GR831&sxsrf=ALeKk02ZJVhAAJnvV0csjasyQR8U79bw_Q:1583509847045&q=aigai+hotel+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&ludocid=1608355976359840899&sa=X&ved=2ahUKEwi-vbnvmYboAhURV8AKHfhRDLoQ6BMwE3oECBEQAg


 

 

  
Πώς γίνεται η κράτησή σας  
Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε 
ηλεκτρονικά στο www.versustravel.eu, είτε στα 
γραφεία μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, 
με τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση με 
ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  
 
Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 
μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που 
έχουμε εδώ και χρόνια συλλέξει.  
 
Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail 
του ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική 
παρουσία στα γραφεία μας φωτοτυπία του 
διαβατηρίου σας και τη σύμβαση ταξιδιού 
υπογεγραμμένη. Χωρίς αυτά δεν είναι έγκυρη η 
κράτησή σας και δεν είναι δυνατή η ασφάλεια 
της προκαταβολής που περιλαμβάνει το Versus 
στα προγράμματά του.  
Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ 
για την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και 
δεν είναι ευκρινή όλα τα πεδία του.  
 
Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 
των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με 
κατάθεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει 
προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η 
προκαταβολή για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται 
στα 100€.  
 
Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα 
άτομα που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να 
αντιστοιχιστεί στη δική σας κράτηση.    
 
Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 
μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 
περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 
προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  
 
 
 

Αριθμοί  
λογαριασμών 
καταθέσεων 

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

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! 
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