
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019                                                                        6 Ημέρες 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

 

Το παραδοσιακό ταξίδι Versus Travel με το μακεδονίτικο έθιμο του  

ανάμματος της φωτιάς, για την υποδοχή του Νέου Χρόνου! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορετικότητα του Versus 

 Το Versus εξασφάλισε για εσάς διαμονή 5 διανυκτερεύσεων στο παραδοσιακό πετρόκτιστο 

ξενοδοχείο   «Το Παραδοσιακό»  3* στο Λουτράκι Αριδαίας, με ημιδιατροφή αλλά και διαμονή 

σε δωμάτια deluxe με τζάκι!  

 Φτιαγμένο με πολύ μεράκι από τους ιδιοκτήτες του, θα απολαύσουμε διαμονή σε deluxe δω-

μάτια με τζάκι και όχι στα απλά δωμάτιά του! Επίσης, θα γευθούμε την κουζίνα του, στο παρα-

δοσιακό του εστιατόριο: κότσι στη γάστρα/ ζυγούρι με μανέστρα/χοιρινό με κάστανα στη γά-

στρα/φασολάδα με λουκάνικα στο πήλινο/γουρουνόπουλο λεμονάτο στη γάστρα/αγριογού-

ρουνο στιφάδο! 

 Θα παρακολουθήσουμε από κοντά το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπω»: Το όνομα «Κόλιντα μπά-

μπω» σημαίνει «Κάλαντα στη γιαγιά». Συγκεκριμένα, η λέξη Κάλαντα (Κόλιντα) προέρχεται από 

τη λατινική «calenda», που διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα «καλώ», ενώ η λέξη «μπά-

μπω» προέρχεται από το βάβω=γιαγιά (αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό). Το βράδυ της 30ης Δε-

κεμβρίου οι κάτοικοι της περιοχής ανάβουν φωτιές φωνάζοντας «κόλιντα μπάμπω» και ανά-

βουν φωτιές για να υποδεχτούν με χαρά και γλέντι και εξαγνισμό το νέο χρόνο.  Το «Κόλιντα 

Μπάμπω» λοιπόν δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα κάλαντα στη γιαγιά, μια φράση που 

είναι γνωστή σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και την συναντούμε όχι μόνο στην Μακε-

δονία αλλά και στην Θράκη.  

Ας δούμε μερικές παραλλαγές όμως… 

«Κόλιντα, κόλιντα δώσ’ μου μπάμπω κλούρα - Αν δε με δώσεις κλούρα δώσ’ μου τη θυγα-

τέρα‘ς…» 

«Κόλιντα και μέλιντα με μένα μπάμπω κλούρα… Κόλιντα μπάμπου, δως μας μια κλουρίτσα ας 

είνι σταρίσια, ας είνι καλαμποκίσια, Κόλιντα μπάμπου» 

 Γύρω από τη μεγάλη φωτιά στην πλατεία στο Λουτράκι, την 30η Δεκεμ-

βρίου το βράδυ, θα χορέψουμε με παραδοσιακή ζωντανή μουσική και 

τοπικά εδέσματα! Άφθονο κρασί συνοδεύει το γλέντι μας! 

 

 Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν (με διαφορετικό με-

νού/όπου αντικαθιστά το δείπνο στο ξενοδοχείο) σε παρακείμενη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων 

με ζωντανή μουσική! Επίσης θα υπάρχουν δωρεάν χύμα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά! 

 

 Οινογευσία, ξενάγηση στους χώρους του διάσημου οινοποιείου Alpha Estate (χώροι οινοποί-

ησης, κελάρια) και έπειτα ακολουθεί γευστική δοκιμή με μερικά από τα κρασιά! Το Κτήμα 

ΑΛΦΑ βρίσκεται στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας, στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας! Το 

οινοποιείο της ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον ιδιόκτητο αμπελώνα του κτή-

ματος! 

 

 Επίσκεψη στον Άγιο Παντελεήμονα του Νομού Φλωρίνης, δίπλα στη Λίμνη Βεγορίτιδα, σε υψό-

μετρο 600 μ. Σε ένα ιδιαίτερο ξηρό μικροκλίμα, θα δούμε πώς καλλιεργείται η φημισμένη κόκ-

κινη πιπεριά Φλωρίνης στο διάσημο αγρόκτημα της οικογένειας Ναουμίδη! Η ξενάγηση διαρ-

κεί περίπου 1 ώρα και φυσικά θα μπούμε στο πιπερόκτημα, στο κελάρι  όπου ωριμάζουν οι 

μουστοπιπεριές και στο «Πιπεράδικο»! (ένας εκ των ιδιοκτητών, είναι ο Άγγελος Ναουμίδης, 

Σεφ, βραβευμένος με 4 Χρυσούς Σκούφους). 

 



 

 

 

 Επίσκεψη στα Λουτρά Πόζαρ ή Λουτρά Λουτρακίου που αναβλύζουν σε θερμ. 37°, με αξιό-

λογη χημική σύσταση. Το γραφείο μας, θα προσφέρει δωρεάν είσοδο στον καταρράκτη  

για μπάνιο! Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως σπηλαιοπάρκο (Σπηλαιοπάρκο Αλμωπίας) και 

είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα! 

 Επίσκεψη στους ονομαστούς καταρράκτες της Έδεσσας!   

 Τα Σέρβια και το Βελβεντό βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότη-

τας Κοζάνης, ανατολικά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου (Αλιάκμονα) με την υψηλή γέφυρα 

Σερβίων! 

 Τα «Μπουχάρια» και τα «νοχτάρια» στο Μικρόβαλτο Κοζάνης συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο 

απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους επισκέπτες. 

 

 



 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα:  Παρασκευή  27/12/2019 – Αθήνα – Έδεσσα – Λουτράκι Αριδαίας 

Αναχώρηση 06.45 από το Σύνταγμα. Ενδιάμεσες στάσεις. Διασχίζοντας τον «κορμό» της Ελλάδας, 

περνώντας από Γιαννιτσά, καταλήγουμε στην Έδεσσα, που παλαιότερα ονομάζονταν παράλληλα Βο-

δενά ή Πόλη των Νερών. Χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βέρμιο, με καταπληκτική θέα στον κά-

μπο, άφθονα νερά και πλούσια βλάστηση, αλλά και με μεγάλη ιστορική κληρονομιά. Σήμα κατατεθέν 

της πόλης, το ρολόι, του οποίου η κατασκευή χρονολογείται γύρω στο 1900. Η πόλη είναι διάσημη για 

τους καταρράκτες της που σχηματίζονται από τον ποταμό 

Εδεσσαίο ή Βόδα, ο οποίος ρέει μέσα από την πόλη. Πρό-

κειται για τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα!  Εδώ θα δούμε 

και το Υπαίθριο Μουσείο Νερού -γνωστό ως περιοχή των 

Μύλων- όπου θα μάθουμε όλη την «υδροκίνητη» ιστορία 

της Έδεσσας. Αναστηλωμένα βιομηχανικά κτίρια, νερόμυ-

λοι, κανάλια με νερό, αλλά και μηχανές που μαρτυρούν 

την υδροκίνητη ιστορία της πόλης. 

Γεύμα ελεύθερο στην πανέμορφη πόλη των νερών. Σε μό-

λις 30 χλμ. από την πόλη της Έδεσσας, σε υψόμετρο μόνο 

260μ. βρίσκεται το Λουτράκι (μέχρι το 1922 ονομαζό-

ταν Κάτω Πόζαρ) είναι χωριό του δήμου Αλμωπίας και 

στην τοπική κοινότητά του, υπάγονται και τα Λουτρά Πό-

ζαρ. 

Στο παραδοσιακό φιλόξενο ξενοδοχείο μας, θα μας υποδεχτούν με παραδοσιακό τοπικό λικέρ ή κρασί 

από το αμπέλι του ιδιοκτήτη για καλωσόρισμα!   

Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

 

2η ημέρα: Σάββατο 28/12/2019 – Κοζάνη (Λαογραφικό Μουσείο) – Λίμνη Πολυφύτου 

– Βελβεντός – Σέρβια – Μικρόβαλτος: «Μπουχάρια & Νοχτάρια» - Σκύδρα – Βέροια 

Μετά το πλούσιο πρωϊνό μας, αναχωρούμε για την Κοζάνη και έχουμε επίσκεψη στο Λαογραφικό 

Μουσείο της. Το Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο, στο κέντρο της πόλης, ανήκει 

στην κατηγορία των Ιστορικών-Λαογραφικών Μουσείων και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές κατηγο-

ρίες: Έκθεση Φυσικής Ιστορίας (από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι και τους νεότερους χρόνους), Αρ-

χαιολογική - Βυζαντινή έκθεση (από το 7000 π.Χ. έως 1453 μ.Χ.), Ιστορική έκθεση (από το 1453 έως 

1944), Λαογραφική έκθεση, που θεωρείται και η σημαντικότερη, (από το 1640 έως 1960), Πινακοθήκη 

νεότερων χρόνων, Συλλογή γραμματοσήμων (1861-2004) και Συλλογή ραδιοφώνων (1930-1960). 

Οδεύουμε προς Σέρβια. Η ονομασία των Σερβίων προήλθε από το λατινικό ρήμα «servo» που σημαίνει 

«φυλάω-παρατηρώ», το οποίο πράγματι ανταποκρίνεται στη γεωγραφία της περιοχής, αφού για αιώ-

νες -και κυρίως επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και λόγω της θέσης του, ήταν ένα απόρθητο Φρούριο 

που έλεγχε τις μοναδικές διόδους μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.  

Στην περιοχή Μικρόβαλτου του δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν γεωλο-

γικές-γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν σημα-

ντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC_%CE%A0%CF%8C%CE%B6%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC_%CE%A0%CF%8C%CE%B6%CE%B1%CF%81
http://www.mouseio-kozanis.gr/component/option,com_wrapper/Itemid,42/lang,el/
http://www.mouseio-kozanis.gr/component/option,com_wrapper/Itemid,40/lang,el/
http://www.mouseio-kozanis.gr/component/option,com_wrapper/Itemid,40/lang,el/
http://www.mouseio-kozanis.gr/component/option,com_wrapper/Itemid,41/lang,el/


Είναι τα λεγόμενα «Μπουχάρια» (στην τοπική διάλε-

κτο το όνομά τους σημαίνει «καμινάδες»), μοναδικά 

στον ελλαδικό χώρο, και βρίσκονται στο Μικρό-

βαλτο του δήμου Σερβίων-Βελβεντού (πρώην δήμου 

Καμβουνίων), στο 3ο χλμ του δρόμου προς το Λιβα-

δερό, 40 χλμ. νότια της Κοζάνης. Είναι γεωλογικοί 

σχηματισμοί ηλικίας πολλών χιλιάδων ετών, που δη-

μιουργήθηκαν από χώμα, μάργες (ιζηματογενείς 

σχηματισμοί μεταξύ ασβεστόλιθου και αργίλου) και 

κροκάλες, με υλικό συγκόλλησης οξείδια του σιδή-

ρου και διοξείδιο του πυριτίου, σύμφωνα με το Πανε-

πιστήμιο των Αθηνών. 

Τα «Μπουχάρια» έχουν ύψος 3 -7 μέτρα και στην κο-

ρυφή τους έχουν σαν καπέλο, σχιστολιθικές πλάκες 

και έτσι μοιάζουν σαν τεράστια μανιτάρια. Ενδιαφέρον 

στην περιοχή παρουσιάζουν ακόμη οι κωνικοί εντυ-

πωσιακοί σχηματισμοί, τα «νοχτάρια», ίδιας προέλευσης και σύστασης με τα «μπουχάρια», χωρίς ό-

μως το σχιστολιθικό «καπέλο», που επεκτείνονται σε μήκος δύο χιλιομέτρων στο ρέμα της Ποταμιάς, 

στα όρια του π. Δήμου Καμβουνίων με 

την κοινότητα Λιβαδερού.  Τα «μπουχά-

ρια» και τα «νοχτάρια» συνθέτουν ένα 

φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς 

και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει 

τους επισκέπτες.[Απαιτείται περπάτημα κι ά-

νετα παπούτσια.] 

Όπως και να το δούμε, η περιοχή των 

Μπουχαριών είναι παράξενη,  

είναι μυστηριώδης… 

Η επόμενη στάση μας, το Βελβεντό. Οικι-

στικό σύνολο με παραδοσιακό χρώμα, 

είναι χτισμένο στους πρόποδες των Πιε-

ρίων (υψόμ.420μ.), στην κατάφυτη από ροδακινιές και μηλιές κοιλάδα του Aλιάκμονα. Αξιόλογο θρη-

σκευτικό 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 κομ-

ψοτεχνήματα 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 δοξαστικό και 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 κτί-

σθηκε ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο οικισμός, με διατηρητέα κτίρια μακεδονίτικης αρχιτεκτο-

νικής στο ιστορικό κέντρο του, παρουσίασε οικονομική και πνευματική άνθηση στα χρόνια της Tουρ-

κοκρατίας.  

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 α-

πώτερο 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 βα-

ρέος τύπου».Στην περιοχή της Λίμνης 

δραστηριοποιείται ο Ναυτικός Όμιλος 

Κοζάνης, με ποικίλες ναυταθλητικές 

δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου. Η Λίμνη ανήκει στη ΔΕΗ. Η 

ταχεία ανανέωση του νερού της Λί-

μνης, της δίνει τη δυνατότητα γρήγο-

ρης απομάκρυνσης των ρυπογόνων 

φορτίων, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη 

«μεσοτροφική» της κατάσταση.  

Οι δραστηριότητες για τις οποίες προ-

σφέρεται είναι οι ακόλουθες: κολύμ-

βηση, ιχθυοπαραγωγικές διαδικασίες 

(ψάρεμα & ιχθυοκαλλιέργεια), αθλητι-

κές δραστηριότητες, άρδευση, ανα-

ψυχή κλπ, 

καλύπτο-

ντας συγχρόνως τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων εδαφών της 

περιοχής.  

 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, από άλλη διαδρομή, μέσω Σκύδρας και Βέ-

ροιας, όπου θα έχουμε στάση για να γευθούμε το υπέροχο ραβανί της! 

Άφιξη αργά στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

3η ημέρα: Κυριακή  29/12/2019 – Λίμνη Άγρα-Βρυττών-Νησίου – Λίμνη Βεγορίτιδα –

Πιπερόκτημα (και Μουσείο πιπεριάς) 

 

 

Μετά το πλούσιο πρωϊνό μας, αναχωρούμε για μια πανέμορφη διαδρομή! Ακολουθούμε τη διαδρομή 

προς το γραφικό χωριό Κερασιές. Η Κερασιά είναι ένα ακόμα χωριό της Ορεινής Πέλλας. Χτισμένο 

πολύ κοντά στο χωριό Καρυδιά, μόλις 13 χλμ. από την Έδεσσα, σε υψόμετρο 800μ. Στο κέντρο του 

χωριού υπάρχει μία πανέμορφη, παραδοσιακή γραφική πλατεία, στην οποία δεσπόζει ένας μεγάλος 

πλάτανος και γύρω υπάρχουν καφενεία  και παντοπωλεία.  



Θα περάσουμε στη συνέχεια από τη Λίμνη Άγρα-Βρυττών-Νησίου. Θα θαυμάσουμε τη λίμνη, που 

είναι μια τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε το 1953, στα δυτικά του νομού Πέλλας, για τις ανάγκες του 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ, πάνω στην κοίτη του ποταμού Εδεσσαίου στο σημείο που παλιό-

τερα υπήρχε ένα έλος, γνωστό με την ονομασία «έλη Τιάβου». Στα βόρειά της «σηκώνεται» επιβλητικά 

το Καϊμάκτσαλαν (ή Καϊμακτσαλάν) και στα νότια το όρος Βέρμιο. Στα δυτικά της βρίσκεται η λίμνη 

Βεγορίτιδα, από την οποία ήταν υδατικά εξαρτημένη μέχρι το 1990, και στα ανατολικά, σε απόσταση 

έξι χλμ. βρίσκεται η πόλη της Έδεσσας με τον κάμπο της. 

Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων, και η έκτασή της, μαζί με τις γύρω γεωργικές και δασικές 

περιοχές φτάνει τα 12.000 στρέμματα. Το βάθος της φτάνει μέχρι τα έξι μέτρα.  

Τα νερά της τροφοδοτούνται από τις πηγές στο Νησί και στα Βρυττά καθώς και από τοπικούς χειμάρ-

ρους. Πρόκειται για ένα πανέμορφο υγροβιότοπο με πολλές διαφορετικές εικόνες. Στα δυτικά της βρί-

σκονται οι «Πηγές» με κρυστάλλινα 

νερά που εκβάλλουν στη λίμνη και 

όμορφα αυτοσχέδια ξύλινα γεφυ-

ράκια. Οι πανέμορφοι καλαμιώνες, 

οι δαίδαλοι με τα κανάλια, τα υγρο-

λίβαδα και το  

απροσπέλαστο εσωτερικό της, την 

διαφοροποιούν από πολλούς  

άλλους υγροβιότοπους. Η λίμνη Ά-

γρα-Βρυττών-Νησίου είναι από 

τους πιο όμορφους τόπους για 

περπάτημα και παρατήρηση της ά-

γριας φύσης στη Βόρεια Ελλάδα!  

Θα σταματήσουμε και θα απολαύ-

σουμε τη φύση! Αξίζει να θυμόμα-

στε πως η λίμνη οφείλει το όνομά της στον Μακεδονομάχο Τέλλο Άγρα (Τέλλος Αγαπηνός) που έχασε 

τη ζωή του πολύ κοντά στο σημερινό χωριό Καρυδιά. 

Μετά μας περιμένει μια όμορφη συνέχεια στη λίμνη Bεγορίτιδα, μία περιοχή, που έχει χαρακτηρισθεί 

ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Οι απόκρη-

μνες όχθες της αποτελούν ιδανικό καταφύγιο για πλήθος άγριων πουλιών, ενώ τα νερά της φιλοξε-

νούν πλήθος ψαριών. 

Θα επισκεφθούμε το «Πιπερόκτημα» με Παραδοσιακή Βιοκαλλιέργεια Πιπεριάς Φλωρίνης. Στον Άγιο 

Παντελεήμονα του Νομού Φλωρίνης, σε υψόμετρο 600μ. και σε ένα ιδιαίτερο ξηρό μικρόκλιμα, η οικο-

γένεια Ναουμίδη, καλλιεργεί τη φημισμένη  κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης στο αγρόκτημά της. Την οποία 

μεταποιεί και συσκευάζει στην πετρόκτιστη μονάδα της, ένα ζωντανό παράδειγμα αρμονικού συνδυα-

σμού παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων εγκαταστάσεων. Σε περιφραγμένη έκταση 80 

στρεμμάτων, αποκομμένο από άλλες καλλιέργειες, σε κοντινή απόσταση από τους φημισμένους α-

μπελώνες του Αμυνταίου, το πιπερόκτημα 

βρίσκεται στους πρόποδες του όρους 

Βόρρας. Το ιδιαίτερα ξηρό μικροκλίμα της 

περιοχής σε συνδυασμό με τη σύσταση 

του εδάφους και το πλούσιο οικοσύστημα 

καθιστά ιδανικές τις συνθήκες για την καλ-

λιέργεια της πιπεριάς. Το κλίμα του πιπερο-

κτήματος είναι ημι-ηπειρωτικό. Η λίμνη Βε-

γορίτιδα και γειτονική η λίμνη των Πετρών 

εκατέρωθεν  συμβάλλουν καθοριστικά 

στην ηπιότητα του κλίματος η οποία ευνοεί 

την ανάπτυξη της πιπεριάς.  Το φύτευμα, η 

συγκομιδή της πιπεριάς και το ξεβοτάνι-



σμα γίνονται με το χέρι. Η χρήση φυτοφαρμάκων είναι απαγορευτική και για τη λίπανση χρησιμοποι-

ούνται μόνο κοπριά από ζώα ελευθέρας βοσκής.  

Απόλυτα εναρμονισμένο με τον τόπο καλλιέργειας της πιπεριάς, μέσα στο Πιπερόκτημα, για να είναι η 

μεταφορά της πιπεριάς κατά τη συγκομιδή η συντομότερη δυνατή, έχουμε χτίσει το Πιπεράδικο.  

Πρόκειται για ένα ζωντανό παράδειγμα αρμονικού συνδυασμού παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 

σύγχρονων εγκαταστάσεων. Το Πιπεράδικο είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από πέτρα, αδρανές 

υλικό που λειτουργεί προστατευτικά για τη διατήρηση της άριστης ποιότητας της πιπεριάς και  ενδεί-

κνυται για τη διασφάλιση  της  ουδέτερης ατμόσφαιρας  που απαιτείται στους χώρους μεταποίησης 

και αποθήκευσης. 

Το κόσμημα αυτό των 800 τ.μ. πέρα από τους υπερσύγχρονους χώρους επεξεργασίας και «μαγειρέ-

ματος» της πιπεριάς, φιλοξενεί επίσης αίθουσα γευστικής δοκιμής, εκπαιδευτικούς χώρους για μαθη-

τές, το σπορείο και το κελάρι, όπου φυλάσσονται και ωριμάζουν σε ελεγχόμενη θερμοκρασία τα προϊ-

όντα μας. Το μουσείο πιπεριάς βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το Πιπεράδικο. 

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Δευτέρα  30/12/2019  – Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας & Έθιμο «Κόλιντα Μπά-

μπω» 
Μετά το πλούσιο πρωϊνό μας θα απολαύσουμε μια ξεκούραστη μέρα, έτσι ώστε να έχουμε δυνάμεις να 

διασκεδάσουμε το βράδυ! Αφιερωμένη ημέρα στα λουτρά Πόζαρ. Η μόδα των spa, έκανε την τελευταία δεκαετία, 

διάσημα τα ιαματικά Λουτρά Πόζαρ! Το νερό των λουτρών αναβλύζει σε θερμοκρασία 37ο C, έχει πολλές 

θεραπευτικές ιδιότητες και είναι πόσιμο. Η λέξη 

«πόζαρ» σημαίνει θράκα, αναμμένο κάρ-

βουνο. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, 

στην περιοχή ήταν οχυρωμένος ο σερβικός 

στρατός. Ένας Σέρβος ενθουσιασμένος από 

τα ζεστά νερά έφτιαξε την πρώτη γούρνα. 

Μετά τη συνθήκη του Νεϊγί το 1919, η περιοχή 

της Αριδαίας επιστρέφει στο ελληνικό κράτος 

και αρχίζει η διαχείριση των λουτρών από έναν 

Αθηναίο αρχικά και αργότερα από τον Πόντιο 

γαμπρό του, ο οποίος ύστερα από απαλλο-

τροίωση των κτημάτων γύρω από τις πηγές, 

έχτισε το υδροθεραπευτήριο. Από το 1982-

1994 τα λουτρά ανήκαν στην κοινότητα Λου-

τρακίου. Το 1994, μάλιστα κατασκευάστηκε η 

πισίνα. Σήμερα,  τα λουτρά διαχειρίζεται ο δήμος Αλμωπίας.  

Οι ιαματικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ αναβλύζουν σε υψόμετρο 390μ. Δημιουργούνται από το νερό 

της βροχής, το οποίο εισχωρεί στο έδαφος σε μεγάλο βάθος,θερμαίνεται, στη συνέχεια ανεβαίνει ψη-

λότερα και σταδιακά εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα στοιχεία.  

Ξεχωριστή ομορφιά στον τόπο προσδίδουν οι φυσικοί καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού, με ια-

ματικό νερό, όπου μπορεί ο επισκέπτης να κάνει το μπάνιο του τόσο για λόγους υγείας όσο και για 

λόγους αναψυχής. Θα προσφέρουμε είσοδο στον καταρράκτη. Υπόλοιπες υπηρεσίες λουτρών: ατο-

μικά έξοδα. Tο πάρκο αποτελείται από σύμπλεγμα 17 σπηλαίων και τα παλαιοντολογικά ευρήματα που 

έχουν βρεθεί στο εσωτερικό τους, είναι μάρτυρες της κατοίκησης της περιοχής από τη Νεολιθική Εποχή.  

Πολλά από αυτά εκτίθενται στο Φυσιογραφικό – Λαογραφικό Μουσείο των Λουτρών, συνοδεία πλού-

σιου φωτογραφικού υλικού.   

 

Τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν ένας προορισμό, που συνδυάζει αρμονικά  

δύο από τα βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης:  

 Λαξευμένη από το χρόνο γη! 

 Τρεχούμενο νερό που πηγάζει από έξι πηγές  

και φημίζεται για τις θεραπευτικές του ιδιότητες! 



 

Το βράδυ, στην πλατεία του χωριού, θα απολαύσουμε το έθιμο της 

«Κόλιντα Μπάμπω». «Κόλιντα μπάμπω» σημαίνει «Κάλαντα στη για-

γιά»... συγκεκριμένα, η λέξη Κάλαντα (Κόλιντα) προέρχεται από τη 

λατινική «calenda», που διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα 

καλώ, ενώ η λέξη  μπάμπω προέρχεται από το βάβω = γιαγιά (αρ-

χαίο ελληνικό ουσιαστικό).  

Οι κάτοικοι της περιοχής ανάβουν το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου 

φωτιές φωνάζοντας «κόλιντα μπάμπω». Σύμφωνα με το έθιμο οι 

φωτιές ανάβουν για να υποδεχτούν με χαρά και γλέντι και εξαγνι-

σμό το νέο χρόνο.  Το «Κόλιντα Μπάμπω» φυσικά δεν είναι παρά 

τα κάλαντα στη γιαγιά, μια φράση που είναι γνωστή σε πάρα πολ-

λές περιοχές της Ελλάδας και την συναντούμε όχι μόνο στην Μα-

κεδονία αλλά και στην Θράκη.   

Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

 

 

 

 

 

5η ημέρα: Τρίτη 31/12/2019– Πρέσπες (Άγιος Αχίλλειος, Άγιος Γερμανός, Ψαράδες) –  

Καστοριά (Δισπηλιό, λιμναίος οικισμός)      

            

Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε α-

από μια άλλη διαδρομή μέσω Φλώρινας 

και Πισοδερίου, για τις «Διεθνείς Πρέ-

σπες», τα «υγρά σύνορα» της Ελλάδας με 

τα Βαλκάνια. 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 Γερ-

μανός, με την ομώνυμη βασιλική εκκλη-

σία. 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 (ατομικά έξοδα) για να δουν τα παμπάλαια ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας. 

Θα «κλείσουμε» στην επιστροφή μας, μεσώ άλλης διαδρομής, οδεύοντας προς τη γραφική Καστο-

ριά. Απαραίτητη στάση στο Δισπηλιό και τον λιμναίο οικισμό που μαρτυρά πως η περιοχή κατοικού-

νταν από τα νεολιθικά χρόνια. Σύντομη περιήγηση στην πόλη της Καστοριάς, περίπατο στη λίμνη, 

καφεδάκι και αργά το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 

 

 



6η ημέρα: Τετάρτη – 01/01/2020 – Οινογευσία – Αθήνα 

Πλούσιος πρωινός μπουφές. Check-out από το ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε το χωριό 

και να κάνετε τα τελευταία ψώνια σας! Στη συνέχεια αναχώρηση για οινογευσία! Σε απόσταση 30’ και 

μέσα από μία πανέμορφη διαδρομή δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα, βρίσκεται το οινοποιείο του Κτήματος 

Άλφα. Πρόκειται για μία σύγχρονη οινοποιητική μονάδα, με μεγάλο όγκο εξαγωγών σε Αμερική και 

Ευρώπη, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις, γνωρίζοντας από 

κοντά όλα τα στάδια ωρίμανσης και εμφιάλωσης των κρασιών. Στο τέλος, οι επισκέπτες έχουν τη δυ-

νατότητα να δοκιμάσουν ορισμένες από τις εκλεκτές ετικέτες κρασιών του κτήματος (σε περίπτωση 

που το Κτήμα δεν είναι ανοικτό αυτή την ημέρα, η οινογευσία θα πραγματοποιηθεί μία άλλη ημέρα της 

εκδρομής). Χρόνος για καφέ και φαγητό, σε ενδιάμεση στάση. Πορεία προς Αθήνα με επιπρόσθετες 

στάσεις. 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Την χειμερινή περίοδο ο καιρός αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε 

υπόψιν μας και να πορευθούμε ανάλογα. 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις εκδρομής: 

1. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, το έθιμο της Κόλιντα Μπάμπω ίσως να μην εκτελεστεί. 

2. Συνιστώνται αθλητικά κλειστά παπούτσια ή μποτάκια, για τις εκδρομές μας. 

 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Μετακινήσεις/μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 Διαμονή (5 διανυκτερεύσεις) στο παραδοσιακό πετρόκτιστο ξενοδοχείο, Το Παραδοσιακό 3*, 

στο Λουτράκι Αριδαίας, σε προσφορά διαμονής, όχι στα απλά δωμάτια, αλλά σε deluxe δω-

μάτια, που διαθέτουν τζάκι 

 Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωϊνό & δείπνο στο ξενοδοχείο μας) 

Δείπνο καθημερινά, το οποίο περιλαμβάνει μενού σερβιριστό, με επιλογές σε κύρια πιάτα εξαι-

ρετικά ντόπια φαγητά όπως: κότσι στη γάστρα/ζυγούρι με μανέστρα/χοιρινό με κάστανα στη 

γάστρα/φασολάδα με λουκάνικα στο πήλινο/γουρουνόπουλο λεμονάτο στη γάστρα/αγριο-

γούρουνο στιφάδο με επιδόρπιο γλυκό ή φρούτο. 

 Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν(με διαφορε-

τικό μενού/όπου αντικαθιστά το δείπνο στο ξενοδοχείο) σε διπλανή μεγάλη αίθουσα 

δεξιώσεων με ζωντανή μουσική! Επίσης θα προσφερθούν δωρεάν χύμα κρασί, μπύρα 

και αναψυκτικά! 

 Κατά την άφιξη των πελατών, θα προσφέρουμε δωρεάν κέρασμα, λικέρ ή κρασί από το αμπέλι 

του ιδιοκτήτη 

 Στα δείπνα που θα είναι στο ξενοδοχείο μας, θα υπάρχει δωρεάν από το γραφείο μας , απεριό-

ριστη κατανάλωση κρασιού χύμα, από το αμπέλι του ιδιοκτήτη! 

 Οινογευσία στο Κτήμα Άλφα  

 Είσοδος στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Folder πληροφοριών (στυλό, luggage tag, sudoku) 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξιδιώτες μέχρι 75 ετών 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

 Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & Μουσεία 

 Αναψυκτικά, μπύρες, ετικέτες κρασιών, λοιπά ποτά κατά 

τη διάρκεια των δείπνων εντός του ξενοδοχείου 

 Γεύματα εκτός ξενοδοχείου  

 Προσωπικά έξοδα 

 Ότι αναφέρεται με την ένδειξη «ατομικά έξοδα» 

 Φόρος διαμονής* (1,5€/δωμάτιο) 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο για 6 ημέρες                                                                                                                    

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

27.12.2019 459€  675€  Κατόπιν διαθεσιμότητας                            

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Από 01/01/18 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος φό-

ρος διαμονής βάσει του άρθρου 53 του Ν. 

4389/2016. Στις αναγραφόμενες τιμές των 

ξενοδοχείων δεν περιλαμβάνεται, και θα 

πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη α-

πευθείας 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. 

 

 

 



Paradosiako Hotel – Restaurant 3*  

Λουτράκι Αριδαίας Πέλλας 

 

 

Mε πολλή φροντίδα και μεράκι αλλά και σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση, η Οικογένεια 

Λιούγα δημιούργησε τα τελευταία χρόνια ένα σύγχρονα εξοπλισμένο και παραδοσιακά διακοσμημένο 

Ξενοδοχείο το "Παραδοσιακό Τα Λουτρά Πόζαρ απέχουν μόλις 2 χλμ. ενώ το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Βόρας (Καϊκάκτσαλαν) απέχει 36 ". χλμ. και διανύεται σε 40΄οδικώς.  

Κοντά στα Λουτρά Πόζαρ υπάρχουν φυσικά μονοπάτια και διαδρομές όπως επίσης και το αρίστου 

κάλλους Φυσικό Σπήλαιο που συνιστούμε να επισκεφθείτε.  

Το Ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού Λουτράκι όπου δημιουργήσαμε για σας 

ένα ζεστό και φιλόξενο καταφύγιο τους χειμερινούς μήνες, αλλά και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 

Μία πλούσια κατασκευή με υλικά το ξύλο και την παραδοσιακή πέτρα της περιοχής μας. Διαθέτει αί-

θουσα πρωινού, cafe bar, εστιατόριο με παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής μας καθώς επίσης και 

κλειστή αίθουσα 700 ατόμων για δεξιώσεις και χορούς. Μια διαφορετική πρόταση, σε ένα από τα ο-

μορφότερα χωριά της Ελλάδας! 

 

http://www.hotelparadosiako.com/ 

tel:2384091017
tel:2384091017
http://www.hotelparadosiako.com/
http://www.hotelparadosiako.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 καταχωρη-

θεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό 

της κατάθεσής σας στο φάκελό σας. Παρα-

καλούμε μην παραλείψετε να μας ενημερώ-

σετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, πα-

ρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο πιστωτικό ό-

ριο συναλλαγών των πιστωτικών και χρεω-

στικών καρτών σας, πριν προβείτε στην ό-

ποια συναλλαγή με το Versus Travel. 

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.  

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 κατά-

θεση της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγη-

θεί η δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή 

για το συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 110€.  

 

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.  

 

 

 

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 ταξι-

δεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει εισαγά-

γει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές από 

αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους ταξι-

διώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς προ-

ορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την επι-

θυμία 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 ενδιαφέρο-

ντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός προορισμού με εμπο-

ρικό 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 δημο-

σιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των γραμμά-

των, 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 ταξιδιώ-

τες και κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar αερο-

δρομίου 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-παρά-

σταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο κέ-

ντρο 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 α-

σφάλειας 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 παρα-

τηρητικότητας, 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 ο-

ποίος 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 συμβου-

λές 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 εται-

ρείες 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 απογοη-

τεύσεις 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 θέ-

λετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από αυ-

τόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο εξειδικευ-

μένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση προορι-

σμών  

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, δίνο-

ντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε στο 

να χαράσσουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε συνε-

χώς, 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 χα-

λιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην Ι-

ορδανία 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 ανα-

γκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις αναγκαστικές 



ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται φόροι, φιλοδωρή-

ματα, 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 δύ-

ναμη 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 προστά-

ζει 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 πραγματοποιού-

νται, 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 ταξιδέ-

ψουμε. 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 ευχαρι-

στημένους 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 απρόβλε-

πτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι ταξιδιώ-

τες 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 κατά-

θεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής αγο-

ράς, 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 Ιν-

δίας, του Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο Ί-

ντερνετ 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! 

 

 

 


