ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2020 ! ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ & ΧΑΣΚΑΡΗ στην όμορφη πόλη της
Καστοριάς 29/2 ΕΩΣ 2/3/2020 ! ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ- ΑΓ.ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ!
Μοναδική τιμή 115 € κατά άτομο
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών 60 ΕΥΡΩ
-Μονόκλινο : + 20 ΕΥΡΩ ημερησίως
ΣΑΒΒΑΤΟ :Αναχώρηση 07:00 από ΑΘΗΝΑ ξεκινάμε για φθάνουμε στη
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ . Στάση για γεύμα προαιρετικά και ύστερα για περιοχή
ΓΡΕΒΕΝΩΝ για να καταλήξουμε στην όμορφη πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Άφιξη
στη πόλη και πρώτη επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ χτισμένη
σε τοποθεσία με πανοραμική θέα .Κατόπιν τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
στην όχθη της όμορφης λίμνης.
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΠΡΕΣΠΕΣ – ΨΑΡΑΔΕΣ –ΑΓ.ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ Μετά το πρωινό μας
αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Η σημερινή μας διαδρομή θα μας φέρει σ’ έναν
από τους προστατευόμενους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας, τις Πρέσπες.
Συνεχίζουμε Η ΜΙΚΡΗ και Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ είναι τα υγρά σύνορα μεταξύ
Ελλάδας και Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβίας και χωρίζονται μεταξύ τους
από μια στενή λωρίδα προσχώσεων που έχει δημιουργηθεί από το ρεύμα του
Αγίου Γερμανού. Στη Μικρή Πρέσπα με νερά ρηχά και ήρεμα διαβιούν οι
αργυροπελεκάνοι. Ξεκινάμε με πρώτη μας επίσκεψη στον ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ
κεφαλοχώρι με πέτρινα αρχοντικά, σε υψόμετρο 1.100 μέτρα στο όρος
Βαρνούντα όπου θα δούμε τον ομώνυμο ναό με τις υπέροχες τοιχογραφίες του
11ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πάμε στο τελευταίο και μοναδικό ελληνικό
χωριό στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας, πριν τα’ Αλβανικά σύνορα, τους
ΨΑΡΑΔΕΣ για επίσκεψη στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, του 19ου
αιώνα. Στη Μικρή Πρέσπα στο κέντρο της βρίσκεται το μικροσκοπικό νησί του
ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ που επί πολλά χρόνια όταν πάγωνε η λίμνη οι δυσκολίες
των λιγοστών κατοίκων ήταν τεράστιες ενώ τώρα με τη νέα πλωτή γέφυρα
είναι καλύτερα. Εμείς θα πάμε στο νησάκι με τις είκοσι τρεις βυζαντινές
εκκλησίες και θα επισκεφθούμε αυτήν που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

την ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Αχίλλειου του 11ου αιώνα.
Το απόγευμα επιστροφή στη πόλη της Καστοριάς και ελεύθερος χρόνος στη
πόλη για αγορές στα φημισμένα γουναράδικα αλλά και για να απολαύσουμε
τις Καρναβαλικές εκδηλώσεις της πόλης γνωστές ως Μπουμπούνες και
Χάσκαρη που περιλαμβάνουν στοιχεία διονυσιακών τελετών με άναμμα
φωτιών στο Ντουλτσό και σε άλλες πλατείες της πόλης ενώ χορευτικά
συγκροτήματα υπό την αιγίδα του δήμου διασχίζουν την πόλη σκορπώντας το
κέφι με αποκριάτικα παραδοσιακά τραγούδια. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο.
Κ. Δευτέρα απολαμβάνουμε το πρωινό μας και έπειτα αναχωρούμε για
ΜΕΤΕΩΡΑ επίσκεψη στην ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ .
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη των Τρικάλων δεσπόζει στο κέντρο της
Ελλάδας, στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας της Θεσσαλίας. Η πόλη
διακρίνεται για τη ρυμοτομία της και για το επίπεδο έδαφός της, γεγονός που
την καθιστά ιδανική για μετακίνηση με το ποδήλατο. Διασχίζεται από τον
ποταμό Ληθαίο, που αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού ποταμού. Τα Τρίκαλα
είναι μία πόλη που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με τις ανέσεις μίας
σύγχρονης πόλης. Εκεί θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα κ κούλουμα .
Το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Αθήνα μετά από ένα
μαγευτικό τριήμερο …
☑️Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μετακινήσεις μας με κλιματιζόμενο πούλμαν.
✔️2 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο !
✔️2 πρωινά
✔️Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
✔️ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα, και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
-Φόρος διανυκτέρευσης

