
 

           

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 

To μαργαριτάρι των Βαλκανίων 

ΟΧΡΙΔΑ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΜΑΥΡΟΒΟ  

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ DRIM HOTEL 4* ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
23/12, 05/01                                                                                                                                                      5 ΗΜΕΡΕΣ                                                                                                    

1η μέρα, Αθήνα - Φλώρινα – Λίμνη Οχρίδας : Αναχώρηση το πρωί με στάση για καφέ στην περιοχή της Λαμίας. Συνεχίζουμε 

μέσω Λάρισας  με ανάλογες στάσεις για γεύμα. Άφιξη στο συνοριακό σταθμό Νίκης. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις και μια 
ολιγόλεπτη στάση στα Duty Free συνεχίζουμε μέσω Μπίτολα για τη γραφική Οχρίδα. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο 

μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
2η ημέρα, Οχρίδα - Κρουαζιέρα : Μετά το πρωινό, θα μεταβούμε στην πόλη της Οχρίδας για μια περιήγηση και ξενάγηση με 

τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό στα καλντερίμια με τα ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας και το κάστρο του τσάρου 

Σαμουήλ. Η πόλη όπως και η ομώνυμη Λίμνη έγιναν δεκτές από την UNESCO ως Πολιτιστικό και Φυσικό Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις Βυζαντινές εκκλησίες 

του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας. Θα επισκεφθούμε τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Στη συνέχεια 
μας περιμένει μια υπέροχη κρουαζιέρα (ατομικά έξοδα) για να θαυμάσουμε τη λίμνη, τις όχθες και την πόλη της Οχρίδας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα στο Θέρετρο της Στρούγκας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ημέρα, Φαράγγι Ράντικα - Μονή Γιοβάν Μπιγκόρσκι – Μαύροβο : Μετά το πρωινό μας, μια πολύ όμορφη περιοχή θα 
ξετυλιχθεί μπροστά μας καθώς θα διασχίζουμε το μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης. Το φαράγγι Ράντικα, βρίσκεται δίπλα στον 

ποταμό Ντριμ, όπου η φύση σε μια πανδαισία χρωμάτων κάνει πολύ έντονη την παρουσία της. Θα συνεχίσουμε για να 
επισκεφθούμε το ιστορικό Μοναστήρι του Ιωάννη του Βαπτιστή (Γιοβάν Μπιγκόρσκι) και μετά ακολουθεί η λίμνη του Μαύροβο. 

Ψηλά βουνά, καταγάλανος ουρανός, άσπρα σπίτια μέσα στο δάσος και όλα αυτά να καθρεφτίζονται με ακρίβεια στο νερό της 
τεχνητής λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, γεύμα. Το απόγευμα θα έχετε ελεύθερο χρόνο να κάνετε την βόλτα σας στην 

Λίμνη και να θαυμάσετε το μαγευτικό τοπίο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα, Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδα: Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στη πανέμορφη λίμνη Οχρίδα, 
από τις πιο παλιές και βαθιές λίμνες της Ευρώπης, μνημονεύεται ότι άλλοτε είχε 365 εκκλησίες, μια για κάθε μέρα του χρόνου 

και έχει αναφερθεί ως "Ιερουσαλήμ (των Βαλκανίων)". Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και θυμίζει 
στην τοπογραφία της νησί. Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, στη νότια πλευρά της λίμνης, χτισμένο τον 10o 

αιώνα. Τα κρύα και πεντακάθαρα νερά της λίμνης, οι αγριόπαπιες που απολαμβάνουν το κολύμπι τους, μια καταπράσινη φύση 

με σπάνια πανίδα είναι κάποιες από τις εικόνες που μπορεί να απολαύσει κάποιος σε αυτόν τον μικρό παράδεισο! Από εδώ 
ξεκίνησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Έλληνες μοναχοί, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (κυριλλικά) και τη Βίβλο. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα. Το απόγευμα ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την ΟΧΡΙΔΑ, περιδιαβαίνοντας τα στενά 
σοκάκια της πόλης και την όμορφη παραλία. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

5η ημέρα, Οχρίδα – Μοναστήρι BITOLA - Αθήνα Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε την Μπίτολα 
(Μοναστήριον). Μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων». Ο 

κεντρικός πεζόδρομος Σιρόκ Σοκάκ συγκεντρώνει σε μία μόνο βόλτα την κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική πλάι πλάι με το ισλαμικό 

παρελθόν. Ελληνικά νεοκλασικά, χαμάμ και τζαμιά που σχεδίασε ο Μινάρ Σινάν, ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, βυζαντινές εκκλησίες, όλα θα τα δούμε εδώ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο σας: Το ξενοδοχείο DRIM 4* παραδοσιακό αλλά και μοντέρνο, πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 
196 δωμάτια. Βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της πόλης, πάνω στην λίμνη, διαθέτει ωραίο κοινόχρηστο χώρο όπου μπορείτε 

να απολαύσετε την θέα της λίμνης πίνοντας τον καφέ σας. Διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις, μπάρ και χώρο χαλάρωσης, spa 

center με παροχές ευεξίας και χαλάρωσης.. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

23/12 

05/01/22 
229€ +75€ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :   
 Μεταφορές/εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

 Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Drim 4*  
 Πλήρης διατροφή σε μπουφέ 

 Εορταστικό δείπνο με μουσική και πλούσιο δείπνο στην θέση ημιδιατροφής  

 Αρχηγός/συνοδός 
 Τοπικός ξεναγός,  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α 



 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Είσοδοι σε μουσεία-αρχαιολογικούς χώρους 
 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 


