
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξίδι στη μυροβόλο Χίο της μαστίχας 

και στη Λέσβο του ούζου και του λαδιού 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από τρεις «εκδοχές» του ταξιδιού:  

Χίος (7 ημέρες), Χίος – Λέσβος (10 ημέρες), Λέσβος (6 ημέρες) 

Χίος – Μυτιλήνη 
Ψαρά – Αντίψαρα – Οινούσσες 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022: 10.06, 24.06, 22.07, 29.07, 05.08, 19.08, 26.08, 22.09, 25.10 7 ημέρες 

14.06, 28.06 - 10.06, 24.06     6,10 ημέρες 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VERSUS 

Ένα νέο, ολοκαίνουριο πρόγραμμα Versus για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,  τη Λέσβο και τη Χίο. 

Επισκεπτόμαστε δύο από τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου (ή και μόνο ένα από αυτά, ανάλογα με 

το ποια εκδοχή του ταξιδιού θα επιλέξετε) και σεργιανάμε σε μεσαιωνικά χωριά, γεωλογικά 

φαινόμενα, παραδοσιακές γεύσεις, απομακρυσμένα νησάκια, μοναδικές παραλίες, σε δρόμους 

πολιτισμού και… ηφαιστείων. 

 

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:  

 Στη Χίο το Versus Travel διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4* το 

καλύτερο της Χίου. 

 Στη Μυτιλήνη διαμένουμε στο HELIOTROPE HOTEL 4*  

 Εκδρομή στα ιστορικά Ψαρά και στα Αντίψαρα.  

 Εκδρομή στις Οινούσσες, με την τεράστια ναυτική παράδοση! 

 Εξερεύνηση μεσαιωνικών χωριών, όπως η Βολισσός και  ο Ανάβατος 

 Γνωριμία με τα Μαστιχοχώρια της Χίου, το Μουσείο Μαστίχας στο Πυργί και στα Μεστά.  

 Ξενάγηση στην πόλη της Χίου.  

 «Μεθυστική» ξενάγηση στο Μουσείο Ούζου της ποτοποιίας Βαρβαγιάννη, στο Πλωμάρι.  

 Ανακαλύπτουμε την ορεινή Αγιάσο, με τα παραδοσιακά καφενεία και την πλούσια 

λαογραφική παράδοση. 

 Γνωρίζουμε το Ελαιουργείο-Μουσείο Βρανά, στον Παπάδο της Λέσβου. 

 Εκδρομή στον γραφικό Μόλυβο, από τα ωραιότερα χωριά του Αιγαίου.  

 Προσκύνημα στα μοναστήρια του Ταξιάρχη, στον Μανταμάδο, και του Αγίου Ραφαήλ στη 

Θερμή.  

 Η εμπειρία του Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι.  

 Ξενάγηση στην πόλη της Μυτιλήνης, με τα δεκάδες αρχοντικά και τα παραδοσιακά μαγαζιά.  

 Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός.  

 

 

Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα, συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ BLUE STAR FERRIES 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ 08:00-15:55 

ΧΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15-06:15 

 



 

 
 

Η μυροβόλος Χίος, το νησί της μαστίχας και του Ομήρου, είναι -απροσδόκητα- ένας μάλλον 

ανεξερεύνητος προορισμός. Γνωστή για τους καπεταναίους της, όπως και τα γειτονικά Ψαρά 

και οι Οινούσσες, η Χίος ποτέ δεν είχε ως πρώτη της προτεραιότητα τον τουρισμό, όμως τα 

χαρίσματα που μας αποκαλύπτει είναι πραγματικά ατελείωτα. Το ευλογημένο «δάκρυ» της 

μαστίχας, τα μεσαιωνικά χωριά με την απίστευτη αρχιτεκτονική, τα περίφημα «ξυστά», οι 

παραλίες της με πρώτη και καλύτερη τα Μαύρα Βόλια, οι γεύσεις από τα γλυκά του κουταλιού 

και τόσα άλλα, κάνουν τη Χίο έναν προορισμό που υπόσχεται πολλά και εκπληρώνει ακόμη 

περισσότερα. 

Η Λέσβος, η πατρίδα του ούζου και της ελιάς, είναι μια μικρή ήπειρος. Λένε πως αν κάποιος 

ψάχνει να κάνει το διδακτορικό του στη γαστρονομία, τη μουσική, τη λαογραφία, τη γεωλογία, τη 

ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, την κεραμική, την απόσταξη, την ηφαιστειολογία, τα λαϊκά έθιμα, 

την ιατρική, την Ιστορία θα έρθει σίγουρα στη Λέσβο: το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το νησί σε 

όλα αυτά είναι τεράστιο και οι πηγές της ανεξάντλητες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαστίχα,  

το ανεκτίμητο δώρο της χιώτικης φύσης 
 

Η μαστίχα είναι ένα σπάνιο είδος σχίνου που καλλιεργείται αποκλειστικά και μόνο στο νησί της 

Χίου. Το μέγα παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ενώ δέντρα που ανήκουν την οικογένεια του 

μαστιχόδεντρου, σχίνοι δηλαδή, φύονται και σε άλλες μεσογειακές χώρες, το μαστιχόδεντρο 

ευδοκιμεί μόνο στη Χίο. Και μάλιστα ούτε καν σε ολόκληρο το νησί αλλά μονάχα στο νότιο τμήμα 

του, στα Μαστιχοχώρια. Είναι, λένε, σαν κάποιος να τράβηξε μία γραμμή στον χάρτη και να είπε 

«έξω από αυτή τη γραμμή δεν θα ευδοκιμήσει ποτέ η μαστίχα!» Και πράγματι, προσπάθειες 

καλλιέργειας μαστίχας που έγιναν κατά καιρούς σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

ακόμα και στη βόρεια Χίο, απέτυχαν παταγωδώς! 

 

Το μαστιχόδεντρο φτάνει σε ύψος τα τρία περίπου μέτρα, έχει μικρά, σκληρά φύλλα ελλειπτικού 

σχήματος και κόκκινα άνθη. Ο κορμός του έχει ακανόνιστες «ρυτίδες», σαν το πεύκο. Ο «καρπός» 

του δεν βγαίνει στα κλαριά του αλλά από τον κορμό, είναι σαν ρητίνη δηλαδή. Η διαδικασία της 

παραγωγής της μαστίχας είναι κι αυτή ιδιαίτερη: ξεκινά γύρω στα μέσα του καλοκαιριού, τον 

Ιούλιο, όταν οι μαστιχοπαραγωγοί χαράσσουν τον κορμό και τα κλαδιά του δέντρου, από όπου 

μετά από λίγες ημέρες θα αρχίσει να εκκρίνεται η ρητίνη, η μαστίχα δηλαδή, για να στερεοποιείται 

μέσα σε περίπου δεκαπέντε ημέρες, ανάλογα πάντα και με τις καιρικές συνθήκες. 

 

Οι θεραπευτικές δράσεις της μαστίχας ήταν γνωστές ήδη από την αρχαιότητα. Ο Ηρόδοτος 

ανέφερε ότι οι κάτοικοι της Χίου συνήθιζαν να μασούν το αποξηραμένο ρητινώδες υγρό που έρεε 

από τον φλοιό του μαστιχόδεντρου, ενώ ο Ιπποκράτος, ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης 

υπογράμμισαν την ευεργετική της επίδραση στο στομάχι.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο «σοφός στα χέρια» 

Ο Θεόφιλος γεννήθηκε το 1870 (περίπου) στη Βαρειά της Λέσβου, ένα προάστιο της Μυτιλήνης. Το 

πατρικό του επίθετο ήταν Κεφαλάς, έμεινε όμως γνωστός με το επίθετο της μητέρας του, το Χατζημιχαήλ, 

αν και οι περισσότεροι τον γνωρίζουν απλά με το μικρό του όνομα: Θεόφιλος. Ήδη από νεαρή ηλικία 

έδειξε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Οι εποχές εκείνες ωστόσο στη Μυτιλήνη δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα 

τέτοιες ανησυχίες. Ο ίδιος ο Θεόφιλος αντιμετώπιζε συχνά τη χλεύη του κόσμου καθώς συνήθιζε πολλές 

φορές να κυκλοφορεί αλλόκοτα ντυμένος, άλλοτε με φουστανέλα, και άλλοτε ως αρχαίος Έλληνας 

στρατιώτης. Νεαρός ακόμα έφυγε στη Σμύρνη όπου έζησε για λίγα χρόνια, πριν μετακομίσει στο Πήλιο. 

Στο βουνό των Κενταύρων έζησε περίπου τριάντα χρόνια, ζώντας από τη ζωγραφική του. Ζωγράφιζε 

έναντι ευτελούς αμοιβής σε οποιαδήποτε επιφάνεια ήταν διαθέσιμη: χαρτιά, χαρτόνια, υφάσματα, κουτιά, 

μπαούλα, Γι’ αυτό και από τα έργα του εκείνης της εποχής δεν έχει σωθεί σχεδόν τίποτα, με εξαίρεση τις 

τοιχογραφίες που έφτιαξε για τον Ιωάννη Κοντό, στο σπίτι του τελευταίου στην Ανακασιά (σήμερα 

λειτουργεί ως μουσείο). Πολλοί και τότε συνήθιζαν να περιπαίζουν τον Θεόφιλο και να τον κοροϊδεύουν, 

χωρίς να εκτιμούν την ποιότητα της τέχνης του. Ένα παρόμοιο περιστατικό μάλιστα, όταν ενώ ζωγράφιζε 

έναν τοίχο, του τράβηξαν την σκάλα πάνω στην οποία είχε ανέβει, στάθηκε κατά την παράδοση η 

αφορμή να εγκαταλείψει το Πήλιο και να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μυτιλήνη. 

Ίσως η Ιστορία να είχε παραβλέψει τον Θεόφιλο αν στον δρόμο του δεν βρισκόταν ο Στρατής 

Ελευθεριάδης Τεριάντ. Μυτιληνιός ο ίδιος, ζούσε ήδη από πολλά χρόνια στο Παρίσι, ως κορυφαίος 

τεχνοκριτικός. Σε ένα από τα ταξίδια του στη Μυτιλήνη έτυχε να δει έργα του Θεόφιλου. Πήρε αμέσως υπό 

την προστασία του τον Θεόφιλο και του εξασφάλισε ό,τι χρειαζόταν για να αφοσιωθεί στη ζωγραφική. Τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του Θεόφιλου υπήρξαν και τα πιο γόνιμα, και χάρη στον Τεριάντ 

απολαμβάνουμε σήμερα τα κορυφαία δείγματα λαϊκής ζωγραφικής. Στα θέματά του ξεχωρίζουν τα τοπία 

της Λέσβου, οι ηθογραφίες της παράδοσης του νησιού του, ήρωες της αρχαίας Ελλάδας και της 

ελληνικής Επανάστασης. Χάρη στον Τεριάντ, πραγματοποιήθηκε μάλιστα έκθεση του Θεόφιλου (μετά 

θάνατον) στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι: τα έργα του ενθουσίασαν το παρισινό κοινό « οι οποίοι 

εξεφράζοντο μετά θαυμασμού δια την πρωτοτυπίαν του ζωγράφου Θεόφιλου, που θεωρείται ως ο 

πρωτοπόρος της λαϊκής αυτής τεχνοτροπίας». Σήμερα έργα του σώζονται στο μουσείο Θεόφιλου και στο 

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Τεριάντ στη Βαρειά της Λέσβου, διάσπαρτα στο νησί καθώς και στα χωριά Ανακασιά 

και Άλλη Μεριά του Πηλίου. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαρδέλες Καλλονής 
  

Η σαρδέλα Καλλονής είναι από τα 

εκλεκτότερα εδέσματα που θα δοκιμάσει 

κανείς στη Λέσβο. Το μικρό, μήκους 

περίπου δέκα εκατοστών, ψάρι που 

βρίσκεται τον Αύγουστο (κυρίως) στον 

κόλπο της Καλλονής ξεχωρίζει από κάθε 

άλλη σαρδέλα στην Ελλάδα, χάρη στην 

ιδιομορφία των νερών (κλειστός κόλπος 

με ένα μικρό άνοιγμα στη θάλασσα, νερά 

με υψηλότερη θερμοκρασία και 

αλατότητα). Στη Λέσβο την λένε 

«παπαλίνα», και ενώ μπορεί κανείς να τη 

βρει μαγειρεμένη με πολλούς τρόπους, οι 

Μυτιληνιοί την προτιμούν παστή, με 

συνοδεία ούζου. Απόλαυση!... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ CHIOS CHANDRIS HOTEL 4* 

Στην αγκαλιά του Αιγαίου, σε μια προνομιακή τοποθεσία με εκπληκτική θέα στο πέλαγος και το γραφικό 

λιμάνι της Χίου, το CHIOS CHANDRIS προσφέρει κορυφαίες ανέσεις και υπηρεσίες. 

Μια ανάσα από το εμπορικό κέντρο της πόλης, την κοσμοπολίτικη αγορά, τα μουσεία και την πανέμορφη 

παλιά συνοικία, καθώς και ένα μόλις βήμα από το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και το Ίδρυμα Μαρία 

Τσάκος με την εξαιρετική συνεδριακή υποδομή, το CHIOS CHANDRIS αποτελεί ιδανικό προορισμό τόσο για 

τους επισκέπτες αναψυχής όσο και για εκείνους που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. 

Το ξενοδοχείο αποτελεί επίσης ιδανική βάση για να επισκεφθεί κανείς τα αξιοθέατα και τα μνημεία της Χίου, 

όπως τα περίφημα Μαστιχοχώρια, τους γραφικούς μεσαιωνικούς οικισμούς και την ξακουστή Νέα Μονή, 

καθώς και τις υπέροχες και σχεδόν ανέγγιχτες παραλίες του νησιού. Το πλεονέκτημα αυτό έχει συμβάλλει 

ώστε το CHIOS CHANDRIS να καθιερωθεί ως κορυφαία επιλογή για απαιτητικούς ταξιδιώτες καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

https://www.chioschandrishotel.gr/el/map/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ημέρα: Πειραιάς – Χίος 

Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά και πρωινή 

αναχώρηση ακτοπλοϊκώς για τη Χίο. Γνωστό και ως «το νησί 

της μαστίχας» και του Ομήρου, το νησί της Χίου είναι το 

πέμπτο σε έκταση νησί της χώρας μας, πλούσιο σε 

μοναδικές παραδόσεις, απροσδόκητα τοπία, πολιτισμό, 

γεύσεις και αξιοθέατα. Άφιξη το μεσημέρι, εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο και πρώτη βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.  

 

2η ημέρα: Χίος – Βολισσός – εκδρομή στα Ψαρά και στα 

Αντίψαρα – Βολισσός – Ανάβατος – Χίος 

Η γνωριμία μας με το νησί ξεκινά σήμερα το πρωί. Μετά το 

πρωινό μας αναχωρούμε οδικώς για τα δυτικά και το χωριό 

Βολισσός, από τους μεγαλύτερους οικισμούς της Χίου. Στην 

κορυφή του χωριού δεσπόζει το βυζαντινό κάστρο που κατά 

τις εκτιμήσεις χτίστηκε από τον Βελισάριο, στρατηγό του 

Ιουστινιανού. Και ο ίδιος ο οικισμός ωστόσο είναι ένας 

παράδεισος για εξερεύνηση, με τα στενά καλντερίμια, τα 

αρχοντόσπιτα και τους ανεμόμυλους που χαρακτηρίζουν το 

τοπίο. Αφού κάνουμε τη βόλτα μας στη Βολισσό θα 

κατεβούμε στο λιμανάκι των Λημνιών από όπου θα 

πάρουμε το καραβάκι για να περάσουμε στα ιστορικά Ψαρά 

(η εκδρομή περιλαμβάνεται). 

Μόνο οι πραγματικά αποφασισμένοι ταξιδιώτες 

καταφέρνουν να φτάσουν στα Ψαρά, καθώς η πρόσβαση 

στο νησί δεν είναι από τις πλέον εύκολες, με πολλές ώρες 

ταξιδιού που συχνά μάλιστα δεν πραγματοποιείται λόγω των 

μποφόρ. Τα Ψαρά ωστόσο είναι ένα υπέροχο νησάκι, με 

λίγους κατοίκους και έναν οικισμό, τα ομώνυμα Ψαρά, 

καταμεσής του Αιγαίου.  

Θα κάνουμε τη βόλτα μας στο λιμανάκι για να πιούμε τον 

καφέ μας και στη συνέχεια τολμάμε να φτάσουμε ακόμα 

παραπέρα: με καραβάκι περνάμε στα μικροσκοπικά 

Αντίψαρα, ένα νησάκι μόλις 4 τ.χλμ., ορεινό και άνυδρο, 

αλλά με υπέροχη άγρια ομορφιά. Εδώ θα απολαύσουμε το 

μπάνιο μας σε παρθένα παραλία, εντελώς ιδιωτικά! Στη 

συνέχεια επιστρέφουμε στα Ψαρά και από εκεί στα Λημνιά, 

στη Χίο.  

Πριν επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας θα κάνουμε μια 

στάση και στο χωριό Ανάβατος, έναν σχεδόν 

εγκαταλειμμένο μεσαιωνικό οικισμό (στην τελευταία 

απογραφή του 2011 μετρούσε μόλις έναν κάτοικο!). Τον 

έχουν αποκαλέσει και «ο Μυστράς του Αιγαίου» χάρη στη 

αρχιτεκτονική φρουρίου, με τα δύο φαράγγια και τη μία 

μόνο είσοδο στον οικισμό. Η αίσθηση να σεργιανάς στα 

χορταριασμένα καλντερίμια ενός μεσαιωνικού χωριού δεν 

περιγράφεται με λόγια. Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την 

επιστροφή μας στη Χίο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Χίος – Οινούσσες (προαιρετικά) – Χίος 

Αν η παγκόσμια ναυτιλία έπρεπε να έχει μία και μόνη 

«πρωτεύουσα», οι Οινούσσες θα έθεταν πολύ σοβαρή 

υποψηφιότητα. Αυτό το μικρό νησάκι των μόλις 15 τ.χλμ. έχει 

τεράστια ναυτική παράδοση, με πολλές γενεές ναυτικών να 

έχουν γαλουχηθεί σ’ αυτήν. Η ελληνική ναυτιλία οφείλει 

πολλά στην τοπική παράδοση, δεν είναι τυχαίο λοιπόν το 

γεγονός πως λειτουργούν εδώ Ναυτικό Λύκειο και Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού. Στην προαιρετική αυτή εκδρομή 

(κόστος δεν περιλαμβάνεται) απολαμβάνουμε τη γνωριμία 

Χίος 

 

____ 

Ψαρά 

 

____ 

Ψαρά  και στο βάθος τα Αντίψαρα 

 

____ 

Ξημέρωμα στις Οινούσσες 
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Λίμπεκ 

 

____ 

 

Βολισσός 

 

____ 

Μεστά 

 

____ 

Μαύρα Βόλια 

Πυργί 

«πρωτεύουσα», οι Οινούσσες θα έθεταν πολύ σοβαρή 

υποψηφιότητα. Αυτό το μικρό νησάκι των μόλις 15 τ.χλμ. έχει 

τεράστια ναυτική παράδοση, με πολλές γενεές ναυτικών να 

έχουν γαλουχηθεί σ’ αυτήν. Η ελληνική ναυτιλία οφείλει 

πολλά στην τοπική παράδοση, δεν είναι τυχαίο λοιπόν το 

γεγονός πως λειτουργούν εδώ Ναυτικό Λύκειο και Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού! Στην προαιρετική αυτή εκδρομή 

(κόστος δεν περιλαμβάνεται) απολαμβάνουμε τη γνωριμία 

μας με τις Οινούσσες, επισκεπτόμαστε το τοπικό Ναυτικό 

Μουσείο για να μάθουμε τα πάντα για τη ναυτική 

παράδοση των νησιών, και χαιρόμαστε το μπάνιο μας σε 

κοντινή παραλία! Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Χίο και 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Χίος – Μουσείο Μαστίχας – Μεστά – Μαύρα 

Βόλια – Πυργί – Χίος 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το πιο 

ευωδιαστό κομμάτι της Χίου, τη θρυλική μαστίχα. Ερχόμαστε 

λοιπόν στο νότιο κομμάτι του νησιού και τα ονομαστά 

Μαστιχοχώρια, ένα σύμπλεγμα 24 μεσαιωνικών οικισμών 

που έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της καλλιέργειας της 

μαστίχας. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μαστίχας Χίου, 

λίγο έξω από το χωριό Πυργί, για να μάθουμε τα πάντα για 

το μοναδικό «λευκό δάκρυ» που ευδοκιμεί μόνο στη Χίο και 

πουθενά αλλού στον κόσμο, και έπειτα θα σεργιανίσουμε 

στα Μαστιχοχώρια, κάνοντας στάση στα Μεστά με την 

περίτεχνη αρχιτεκτονική, ένα από τα ωραιότερα χωριά στο 

Αιγαίο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με ένα μπάνιο στα 

διάσημα Μαύρα Βόλια, την περίφημη παραλία με τα 

σκούρα βότσαλα  ηφαιστειακής προέλευσης που 

φιγουράρει στις λίστες με τις καλύτερες ακτές της χώρας 

μας. Θα επισκεφθούμε επίσης το «ζωγραφιστό χωριό», το 

Πυργί, μια αληθινή Κιβωτός λαογραφικής, αρχαιολογικής, 

γλωσσολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα δούμε τα 

περίφημα «ξυστά», τις ζωγραφικές παραστάσεις στις 

προσόψεις των σπιτιών και τις «δοξαράδες», τις αψίδες με 

τις οποίες συνδέονται πολλά από αυτά. Η ημέρα μας 

ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας στη Χίο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Χίος (πόλη) 

Ημέρα αφιερωμένη στην πόλη της Χίου η σημερινή. Θα 

επισκεφθούμε το Ναυτικό Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη της Χίου 

Αδαμάντιος Κοραής, το Λαογραφικό Μουσείο Φίλιππου 

Αργέντη, το μικρό παλάτι του Ιουστινιάνη, θα σεργιανίσουμε 

στα δρομάκια της Χώρας, θα δούμε το κάστρο, θα 

δοκιμάσουμε τοπικές γεύσεις, όπως τους λουκουμάδες του 

Μανάρα, στο τουρσάδικου του Σίμου, τα τοπικά ούζα 

Απαλαρίνα του Λεωνίδα, το μπακάλικο εδώδιμων 

αποικιακών στην Ελευθερίου Βενιζέλου, και πολλά άλλα 

ακόμα. Δείπνο και διανυκτέρευση στη Χίο. 

 

6η ημέρα: Χίος (ελεύθερη ημέρα) – αναχώρηση για Πειραιά 

Ημέρα ελεύθερη στη Χίο σήμερα, και στη συνέχεια θα 

επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στον 

Πειραιά (check-out στις 11:00). 

 

7η ημέρα: Άφιξη στον Πειραιά 

 



 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 

Όσοι ταξιδιώτες το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν 

επέκταση του ταξιδιού τους στη Λέσβο. Στην περίπτωση 

αυτή το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1η – 5η ημέρα: Όπως περιγράφεται άνωθεν. 

 

6η ημέρα: Χίος – Μυτιλήνη – Παππάδος – Πλωμάρι – 

Αγιάσος - Μυτιλήνη 

Πρωινή αναχώρηση από τη Χίο για τη Μυτιλήνη. Άφιξη στο 

λιμάνι του νησιού και αναχώρηση για το νότιο κομμάτι του 

νησιού. Πρώτος μας σταθμός είναι το κεφαλοχώρι του 

Παππάδου, για να επισκεφθούμε το Ελαιοτριβείο-Μουσείο 

Βρανά. Καθώς τα χωριά της Γέρας είχαν μεγάλη 

παράδοση στην ελαιουργεία και τη σαπωνοποιία, 

κατασκευάστηκαν διαδοχικά πολλές και μεγάλες 

εργοστασιακές μονάδες παραγωγής, κληροδοτώντας στη 

Λέσβο μία σπουδαία παράδοση βιομηχανικής 

αρχιτεκτονικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το 

Ελαιουργείο Βρανά, όπου μετά την πλήρη αρχιτεκτονική και 

μηχανολογική αποκατάστασή του, και την πλαισίωση των 

χώρων του με κατάλληλο εποπτικό υλικό, έχει «ζωντανέψει» 

και αφηγείται εύγλωττα τη βιομηχανική παράδοση της 

Λέσβου. 

Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού, 

μετά την πρωτεύουσα Μυτιλήνη, το Πλωμάρι, την πατρίδα 

του ούζου. Και τι καλύτερο μέρος φυσικά για να 

επισκεφθούμε μία τοπική ποτοποία και μάλιστα από τις 

καλύτερες για να μάθουμε τα μυστικά της παραγωγής του 

ούζου; Θα έρθουμε λοιπόν στην ποτοποιία Βαρβαγιάννη 

για να μυηθούμε στα μυστικά του αγαπημένου ποτού των 

Μυτιληνιών: πώς παράγεται, τους βαθμούς της κάθε 

ετικέτας αλλά κυρίως το… πώς πίνεται! 

Μετά τη γνωριμία μας με το Πλωμάρι και τη βόλτα μας στο 

χωριό, θα συνεχίσουμε για τον ωραιότερο ορεινό οικισμό 

της Λέσβου, τη γραφική Αγιάσο.  

Χτισμένη στους πρόποδες του Ολύμπου, η Αγιάσος είναι 

ξεχωριστή σε όλα της: στην ντοπιολαλιά, στα τοπικά της 

έθιμα και τις παραδόσεις, στη μουσική τεχνοτροπία των 

καλλιτεχνών της, σε όλα ξεχωρίζει από τα άλλα χωριά του 

νησιού. Καύχημα του χωριού είναι η μεγάλη εκκλησία της 

Παναγίας, η Αγία Σιών, από την οποία πήρε και το όνομά 

του το χωριό, που είναι και το μεγαλύτερο προσκύνημα του 

νησιού τον Δεκαπενταύγουστο. Στη βόλτα μας στο χωριό 

θα σεργιανίσουμε σε όμορφα καλντερίμια (η Αγιάσος είναι 

από τους πιο φωτογενείς οικισμούς στο νησί), θα πιούμε 

καφεδάκι στη συνοικία Σταυρί στο παραδοσιακό καφενείο 

του «Παπέλ’» αλλά και το τοπικό ρόφημα «καϊνάρι», ένα 

είδος τσαγιού. Θα δοκιμάσουμε επίσης και το 

παραδοσιακό γλυκό «μπλατζέντα», που συνήθως 

παρασκευάζεται τα Χριστούγεννα, θα το συναντήσουμε 

ωστόσο και εκτός εποχής και αξίζει να το δοκιμάσουμε. Η 

ημέρα μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας στη 

Μυτιλήνη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Μυτιλήνη 

 

____ 

Πλωμάρι 

 

____ 

Αγιάσος 

 

____ 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7η ημέρα: Μυτιλήνη – Πέτρα – Μόλυβος – Σκάλα Συκαμιάς – 

Μανταμάδος (Μονή Ταξιάρχη) – Μονή Αγίου Ραφαήλ – 

Μυτιλήνη 

Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Πέτρα, στο βόρειο 

τμήμα του νησιού. Σήμα-κατατεθέν του χωριού είναι ο 

πελώριος βράχος (από τον οποίο μάλλον πήρε και το χωριό 

το όνομά του) στο μέσον του οικισμού. Στην κορυφή του, 

εκεί όπου οδηγούν 99 σκαλοπάτια, είναι χτισμένη η εκκλησία 

της Παναγιάς Γλυκοφιλούσας, σπουδαίο προσκύνημα της 

Λέσβου.  

Συνεχίζουμε για τον Μόλυβο ή Μήθυμνα, αναμφισβήτητα το 

πιο όμορφο χωριό στη Λέσβο, σίγουρα το πιο τουριστικό 

αλλά παράλληλα και από τους καλοδιατηρημένους 

παραδοσιακούς οικισμούς. Οι αρχές έχουν φροντίσει να 

διατηρήσουν το ιδιαίτερο χρώμα τους επιτρέποντας τη 

δόμηση και την αναδόμηση μόνο με παραδοσιακά υλικά 

(ξύλο και πέτρα),  και έτσι ο Μόλυβος γλίτωσε από την 

κακόγουστη «ανάπτυξη» άλλων οικισμών του Αιγαίου. Τα 

σοκάκια του είναι ένα έργο τέχνης, το κάστρο του μας 

χαρίζει υπέροχη πανοραμική θέα στο Αιγαίο και το γραφικό 

του λιμανάκι με τις ταβερνούλες είναι το απόλυτο σημείο για 

να απολαύσουμε τον καφέ ή το φαγητό μας. 

Επόμενη στάση μας είναι η γραφική Σκάλα Συκαμιάς, στο 

βορειοανατολικό άκρο της Λέσβου. Γενέτειρα του Στρατή 

Μυριβήλη, η Σκάλα Συκαμιάς έγινε γνωστή από την 

περίφημη μουριά, στον ίσκιο της οποίας ο τοπικός θρύλος 

θέλει τον Μυριβήλη να γράφει κάποια από τα πιο 

εμβληματικά έργα του, όπως το «Η Ζωή εν Τάφω». Στην άκρη 

του μικρού λιμανιού θα δείτε το εκκλησάκι της Παναγιάς της 

Γοργόνας, που επίσης ενέπνευσε τον Μυριβήλη.  

Αφού κάνουμε τη βόλτα μας στο παραθαλάσσιο χωριό, 

συνεχίζουμε για τον Μανταμάδο, από τα πιο σημαντικά 

χωριά στο νησί, με τεράστια παράδοση στην κεραμική και 

την τυροκομία. Τα «κουμαράδικα», τα εργαστήρια 

αγγειοπλαστικής δηλαδή, ήταν κάποτε δεκάδες στο χωριό, 

σήμερα ωστόσο ελάχιστοι είναι όσοι έχουν απομείνει ακόμα 

να ασκούν την τέχνη. Καμάρι του Μανταμάδου είναι το 

μοναστήρι του Ταξιάρχη, προστάτη της Λέσβου και ιερό 

προσκύνημα για όλο το Αιγαίο. Θα επισκεφθούμε το 

μοναστήρι, θα δούμε το μοναδικό γλυπτό με τη μορφή του 

Αγίου, φτιαγμένο από πηλό (και αίμα σύμφωνα με την 

παράδοση) και θα καθίσουμε στη δροσιά του άλσους του, 

πριν συνεχίσουμε για ένα ακόμα σπουδαίο προσκύνημα 

στη Λέσβο, τη μονή του Αγίου Ραφαήλ, στη Θερμή. Η φήμη 

του θαυματουργού Αγίου έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, 

όπως μαρτυρούν τα αμέτρητα αφιερώματα πιστών που 

έχουν έρθει στον Άγιο Ραφαήλ αναζητώντας ίαση. Η ημέρα 

μας ολοκληρώνεται με την επιστροφή μας στη Μυτιλήνη. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

  

8η ημέρα: Μυτιλήνη – Σκάλα Καλλονής – Σίγρι – Σκάλα 

Ερεσού – Μεσότοπος - Μυτιλήνη 

Σήμερα ξεκινάμε για να φτάσουμε στο άλλο άκρο του 

νησιού, διασχίζοντας όλη τη Λέσβο σε ευθεία σχεδόν 

γραμμή. Θα κάνουμε πρώτα μία στάση στη Σκάλα 

Μόλυβος 

 

____ 

Σκάλα Συκαμιάς 

 

____ 

Μονή Ταξιάρχη, Μανταμάδος 

 

____ 



 

 
  

Σίγρι 

 

____ 

Απολιθωμένο Δάσος 

 

Σκάλα Ερεσού 

 

____ 

Καλλονής, το επίνειο της «συμπρωτεύουσας» της Λέσβου, 

της Καλλονής. Η Καλλονή (και κυρίως η Σκάλα της) είναι 

γνωστή για τις αλυκές της, οι δεύτερες μεγαλύτερες στην 

Ελλάδα μετά του Μεσολογγίου, για την πλούσια 

ορνιθοπανίδα που προσελκύει παρατηρητές από όλο τον 

κόσμο που έρχονται για να δουν τα φλαμίνγκος, αλλά 

φυσικά και για τη σαρδέλα της, που αλιεύεται κυρίως τον 

Αύγουστο στα νερά του ομώνυμου κόλπου! 

Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, φτάνουμε λοιπόν στο 

«ακριτικό» Σίγρι, στο δυτικότερο άκρο της νήσου, τον 

«παράδεισο του Καμύ». Ο νομπελίστας Γάλλος συγγραφέας 

είχε ερωτευθεί το μικρό ψαροχώρι και είχε γράψει ιδιαίτερα 

κολακευτικά λόγια για το «χωριό των θεών», όπως το 

ονόμασε. Στο Σίγρι και στην ευρύτερη περιοχή του 

συναντάμε το διάσημο απολιθωμένο δάσος, ένα από τα 

δύο μεγαλύτερα στον πλανήτη. Η επισκέψιμη περιοχή είναι 

τεράστια, ο καλύτερος τρόπος για να το δούμε ωστόσο 

είναι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Σιγρίου, μέσα στον οικισμό. Η περιήγηση στον 

χώρο του απολιθωμένου δάσους, με τους πελώριους 

κορμούς από σεκόιες ηλικίας είκοσι εκατομμυρίων ετών, 

είναι ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο! 

Επόμενη στάση μας είναι στη Σκάλα Ερεσού, κορυφαίο 

παραθεριστικό κέντρο στη Λέσβο. Η αχανής αμμουδιά που 

απλώνεται στα δυτικά της Σκάλας προσφέρει απεριόριστο 

χώρο για οργανωμένη παραλία, θαλάσσιες 

δραστηριότητες και «ιδιωτικό» χώρο για να απλώσει κανείς 

την πετσέτα του, ενώ τα μαγαζιά που βρίσκονται στην 

ανατολική πλευρά ικανοποιούν τις απαιτήσεις του επισκέπτη 

για φαγητό, ποτό και χαλάρωση. Όχι τυχαία, η Ερεσός, 

γενέτειρα και της «9ης μούσας» λυρικής ποιήτριας Σαπφούς, 

είναι προορισμός με απόλυτα καλοκαιρινά vibes… 

Καθοδόν για την επιστροφή μας στη Μυτιλήνη θα 

περάσουμε από το γραφικό χωριό Μεσότοπος, φημισμένο 

για τους μαστόρους του και για την καλλιτεχνική του 

παράδοση: οι χορευτές του Μεσοτόπου είναι περιζήτητοι σε 

όλη την Ελλάδα! Η ημέρα μας ολοκληρώνεται με την 

επιστροφή μας στη Μυτιλήνη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα: Μυτιλήνη (πόλη) – Βαρειά  

Ημέρα αφιερωμένη στη Μυτιλήνη η σημερινή. Η μεγαλύτερη 

πόλη στο Αιγαίο είναι μία αρχοντική μητρόπολη, με 

καταπληκτικά αρχοντικά σπίτια, με έντονη ζωή όλο τον 

χρόνο (καθότι και έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου), με 

παραδοσιακά μαγαζιά, με σημαντικά μουσεία και με 

αναρίθμητα σημεία ενδιαφέροντος. Ο εμπορικός 

πεζόδρομος της Ερμού είναι η καρδιά της πόλης, με κάθε 

λογής μαγαζιά, παραδοσιακά και σύγχρονα, όπως το 

εμβληματικό καφενείο του Ερμή, στην Επάνω Σκάλα, ή το 

μπακάλικο του Σκοπελίτη. Θα δούμε επίσης τον ναό του 

Αγίου Θεράποντα με τον τρούλο του που δεσπόζει σε όλη 

τη Μυτιλήνη, τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αθανασίου 

αλλά και το Κάστρο της Μυτιλήνης, το μεγαλύτερο στο 

Αιγαίο!  

Βγαίνοντας για λίγο εκτός πόλης, περνάμε από τη συνοικία 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.   

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται  

περίπου 3-5 ημέρες  

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 

της Σουράδας, με τα περίφημα παλιά αρχοντικά σπίτια, και 

ερχόμαστε στο προάστιο της Βαρειάς. Εδώ θα 

επισκεφθούμε το Μουσείο του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος 

Χατζημιχαήλ υπήρξε σπουδαίος λαϊκός ζωγράφος, που 

γεννήθηκε στη Μυτιλήνη (έζησε επίσης και τριάντα χρόνια 

στο Πήλιο) και ζωγράφιζε πάνω σε κάθε επιφάνεια που 

έβρισκε, συνήθως για ένα κομμάτι ψωμί. Την αξία του 

αναγνώρισε ο Μυτιληνιός τεχνοκριτικός Στρατής 

Ελευθεριάδης Τεριάντ. Πήρε υπό την προστασία του τον 

Θεόφιλο και του εξασφάλισε ό,τι χρειαζόταν για να 

δημιουργεί απερίσπαστος. Όλα τα έργα του Θεόφιλου 

που σώζονται προέρχονται από εκείνη την περίοδο, στα 

τέλη της δεκαετίας του ’20 και αρχές της δεκαετίας του ’30. 

Το ταπεινό στην όψη μουσείο του είναι ένας ανεκτίμητος 

καλλιτεχνικός θησαυρός, όπως επίσης και το παρακείμενο 

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Τεριάντ, που εκτός από έργα του 

Θεόφιλου φιλοξενεί και πρωτότυπες εκδόσεις του 

περιοδικού Verve, μία καινοτόμος έκδοση με πρωτότυπα 

ζωγραφικά έργα που εξέδιδε ο Τεριάντ στο Παρίσι 

προκαλώντας καλλιτεχνικό σεισμό στην Πόλη του Φωτός.  

Διανυκτέρευση.  

 

10η ημέρα: Αναχώρηση με το πλοίο, άφιξη στον Πειραιά 

αυθημερόν. 

 

6 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

Όσοι ταξιδιώτες το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να 

πραγματοποιήσουν μόνο το τμήμα του ταξιδιού στη 

Λέσβο. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

1η ημέρα: Αναχώρηση από τον Πειραιά για τη Μυτιλήνη 

2η ημέρα: Άφιξη στη Μυτιλήνη – Παππάδος – Πλωμάρι – 

Αγιάσος - Μυτιλήνη 

 

3η ημέρα: Μυτιλήνη – Πέτρα – Μόλυβος – Σκάλα Συκαμιάς 

– Μανταμάδος (Μονή Ταξιάρχη) – Μονή Αγίου Ραφαήλ – 

Μυτιλήνη 

 

4η ημέρα: Μυτιλήνη – Σκάλα Καλλονής – Σίγρι – Σκάλα 

Ερεσού – Μεσότοπος - Μυτιλήνη 

 

5η ημέρα: Μυτιλήνη (πόλη) – Βαρειά  

 

6η ημέρα: Αναχώρηση με το πλοίο, άφιξη στον Πειραιά 

αυθημερόν. 

 

 

Πλατεία Σαπφούς, Μυτιλήνη 

 

____ 

Αρχοντικά της Μυτιλήνης 

 

____ 

Το ούζο δεν πίνεται ποτέ χωρίς καλή 

παρέα και θαλασσινούς μεζέδες 

 

____ 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ανά άτομο 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

7 ημέρες - ΧΙΟΣ: 10.06, 21.06, 26.08, 22.09 € 469 € 629 

7 ημέρες - ΧΙΟΣ: 22.07, 29.07, 05.08, 19.08 € 498 € 678 

7 ημέρες - ΧΙΟΣ: 25.10 € 425 € 550 

10 ημέρες (Μυτιλήνη): 10.06, 24.06 € 699 € 859 

6 ημέρες (Μυτιλήνη): 14.06, 28.06 € 379 € 529 

 

Περιλαμβάνονται 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 

μετακινήσεις/μεταφορές με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 Στη Χίο το Versus Travel διαμένει στο πολυτελές 

ξενοδοχείο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4* το καλύτερο 

της Χίου. 

 Ημιδιατροφή καθημερινά  

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Φάκελος χαρτιών & πληροφοριών 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 ΦΠΑ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 
 Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων & 

Μουσεία 

 Γεύματα 

 Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων  

 Κόστος προαιρετικής εκδρομής στις Οινούσσες: 

€20 το άτομο 

 Φόρος διαμονής. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις 

 

Κράτηση γίνεται μόνο με τα πλήρη στοιχεία 

σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). 

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα 

άτομα στην κράτησή σας, θα πρέπει να 

μας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη 

στοιχεία. 

Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η 

κατοχύρωση των προσφορών γίνεται 

μόνο με κατάθεση της προκαταβολής. 

 

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. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

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. 

 

 

  

 

 



 

 
 

 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  

 

 

 

 


