
 

           

 

 
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ 
Στο φιλόξενο CHALET SOURINO 

 

3 ΗΜΕΡΕΣ 
 

1η  μέρα, Αθήνα – Δισπυλιό - Κλεισούρα  : Αναχώρηση το πρωί, με πρώτη στάση για καφέ και 
ξεκούραση κοντά στην Λαμία. Το οδοιπορικό μας συνεχίζεται περνώντας από Καρδίτσα, Τρίκαλα και 
Καλαμπάκα, με στάση καθοδόν για γεύμα. Συνεχίζουμε για το Δισπηλιό. Στο αρχαιολογικό πάρκο 
έχει δημιουργηθεί μία πιστή αναπαράσταση ενός προϊστορικού λιμναίου οικισμού. Κατόπιν για το 
ξενοδοχείο μας Chalet Sourino, στην Κλεισούρα Καστοριάς, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα, Νυμφαίο – Φλώρινα - Πρέσπες – Άγιος Αχίλλειος - Ψαράδες : Μετά το πρωινό μας 
θα αναχωρήσουμε για το ορεινό Νυμφαίο, διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και ιστορικός τόπος, για 
τον οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας, βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Βίτσι 
σε υψόμετρο 1350 μ. με τα παραδοσιακής  αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωμένο αρχοντικό-
αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα. Στη συνέχεια για την ακριτική πόλη της Φλώρινας όπου μέσω 
Πισοδερίου θα φτάσουμε στον οικισμό Ψαράδες με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά δείγματα. 
Χαρακτηρίζεται για τους γραφικούς κατοίκους και τα μικρά ταβερνάκια, όπου παραμονή για γεύμα. 
Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με πλούσια και σπάνια πανίδα και χλωρίδα, έχει επίσης την 
μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων και ροδοπολεκάνων στον κόσμο (Ramsar 
1991)! Ιδιαίτερη είναι και η πολιτιστική κίνηση της περιοχής, ειδικά στο “σήμα κατατεθέν” νησάκι 
του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, στο οποίο θα φθάσουμε διασχίζοντας την 
πολυφωτογραφημένη πεζογέφυρα, μας δίνεται η δυνατότητα να το επισκεφθούμε και να 
θαυμάσουμε την ομώνυμη βασιλική του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας περιμένουμε να 
ξεφαντώσουμε όλοι μαζί στο Αποκριάτικο γλέντι μας. Δείπνο και διανυκτέρευση 

3η μέρα, Καστοριά – Παναγία Μαυριώτισσα - Αθήνα : Μετά το πρωινό μας , αναχώρηση για 
την Παναγία Μαυριώτισσα, επίσκεψη. Κατόπιν για την πόλη της Καστοριάς. Θα γνωρίσουμε την 
πόλη με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και την πανέμορφη λίμνη της πόλης, 
δραστηριοποιείται στην τέχνη της γουναρικής για περισσότερο από 500 χρόνια, σύμβολο αρχοντιάς 
και κοινωνικής προβολής, χτισμένη 703 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας ανάμεσα στα βουνά 
Βίτσι και Γράμμο, περιβάλλεται από τη λίμνη της και συνδέεται με την ξηρά μέσω μιας ευρύτερης 
λωρίδας γης από επιχωματώσεις, δίνοντας την εντύπωση νησιού. Θα κάνουμε βόλτα στο Ντόλτσο 
την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή 
μιας άλλης εποχής. Θα έχουμε χρόνο για ελεύθερο γεύμα, βόλτα και ψώνια στα καταστήματα 
γουναρικών και σουβενίρ, ή να απολαύσουμε τον καφέ μας στην προκυμαία. Αργότερα αναχώρηση 
για Αθήνα, μέσο Καλαμπάκας. Στη συνεχεία παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση. 

Τιμή Συμμετοχής : 165€                                                                            Μονόκλινο : € 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
 Διανυκτερεύσεις στο CHALET SOURINO 
 Ημιδιατροφή (2 Πρωινά + 2 Δείπνα) 
 Αποκριάτικο Γλέντι με μουσική 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
 ΦΠΑ, Συνοδός του γραφείου μας 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Δημοτικός Φόρος 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!! 


