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ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ –  NΥΜΦΑΙΟ -  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ 

ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ – ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                                                                4 & 3  ΗΜΕΡΕΣ  

1η μέρα, Αθήνα – Σιάτιστα – 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 
την πόλη της Σιάτιστας με τα περίφημα αρχοντικά, στάση. Κατόπιν για το ξενοδοχείο μας Chalet Sourino, στην Κλεισούρα 
Καστοριάς, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα, Πρέσπες – Άγιος Γερμανός – Άγιος Αχίλλειος – Ψαράδες – Πισοδέρι – Φλώρινα : Μετά το πρωινό μας, θα 
ξεκινήσουμε για  τις Πρέσπες, τις ξακουστές «πολυεθνικέs » λίμνες, πάνω στις οποίες περνάνε τα σύνορα της Ελλάδας, της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας. Πρώτα θα  επισκεφθούμε τον Άγιο Γερμανό, προστατευόμενος παραδοσιακός 
οικισμός, με τον ιστορικό Βυζαντινό Ναό του 11ου αι. Κατόπιν για το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου που αποτελεί πόλο έλξης, όπου 
με πλωτή γέφυρα δίνεται η δυνατότητα να το επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε την ομώνυμη βασιλική του. Συνεχίζουμε για 
το φιλόξενο ακριτικό χωριό Ψαράδες χαρακτηρίζεται για τους γραφικούς κατοίκους και τα μικρά ταβερνάκια, όπου και 
παραμονή για γεύμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την ακριτική πόλη της Φλώρινας μέσω Πισοδερίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 

3η μέρα, Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Σπηλιά του Δράκου – Δισπηλιό – Παναγία Μαυριώτισσα - Καστοριά: Μετά το 
πρωινό μας θα επισκεφτούμε το καινούργιο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που βρίσκεται στο Μαυροχώρι.  Σε δύο κτίρια 
τοπικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Ακολουθεί επίσκεψη στην 
"Σπηλιά του Δράκου" που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του αν και έχει ανακαλυφθεί το 1940. Πήρε το όνομα, από την είσοδο 
που έχει τη μορφή στόματος δράκου, ενώ σύμφωνα με την παράδοση, στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσωρυχείο, που το φύλαγε 
ένας άγρυπνος δράκος, στο οποίο έχουν βρεθεί οστά αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας 10,000 χρόνων. Επίσης μέσα στην 
σπηλιά υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία μπορούμε να δούμε τις 7 λίμνες γλυκού νερού. Εν συνεχεία  θα θαυμάσουμε τον 
ηλικίας 7.000 ετών λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Κατόπιν επίσκεψη στην Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Ελεύθερος χρόνος 
για να γνωρίσουμε την πόλη της Καστοριάς, την πόλη με τα αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και την πανέμορφη λίμνη της 
πόλης, είναι μία πόλη που 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 ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια στα καταστήματα γουναρικών και 
σουβενίρ, ή να απολαύσουμε τον καφέ μας στην προκυμαία. Στην συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα, Ι.Μ Γενεθλίου Θεοτόκου - Νυμφαίο  - Αθήνα:  Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Νέο Μοναστήρι Γενέθλιου 
Θεοτόκου. Την ιστορία της Μονής σημάδεψε με την παρουσία της ως ασκήτρια η τελευταία Αγία, η Γερόντισσα Σοφία εκ του 
Πόντου. Στα χρόνια που στη Μονή δεν υπήρχε μοναστική αδελφότητα και οργανωμένη κοινοβιακή ζωή, ασκήτευσε η 
γερόντισσα Σοφία. Κατετάγη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας την 4η Οκτωβρίου 2011 από την Αγία και Ιερά Σύνοδο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Συνεχίζουμε για το ΝΥΜΦΑΙΟ, διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός 
χτισμένος στις πλαγιές του Βέρνου (ΒΙΤΣΙ). Επίσκεψη στο κέντρο ενημέρωσης του σπουδαίου περιβαλλοντικού κέντρου 
προστασίας  της αρκούδας «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του 
πάρκου που βρίσκονται είκοσι λεπτά έξω από τον χώρο και να δούμε από κοντά τις αρκούδες. Στη συνεχεία παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ και ξεκούραση.         
 

Λίγα λόγια για το ξενοδοχείο μας: Το Chalet Sourino απέχει 20 λεπτά από την πόλη της Καστοριάς βρίσκεται σε υψόμετρο 
1250μ. στο ιστορικό χωριό Κλεισούρα της Καστοριάς σε πλαγιά με επιβλητικά δάση οξιάς και βελανιδιάς. Προσφέρει 
καλαίσθητα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, εστιατόριο με θέα στο όρος Μουρίκη, καθώς επίσης υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα και 
άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες του Chalet Sourino διαθέτουν ξύλινο δάπεδο, θέρμανση, 
στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική τηλεόραση, καθώς επίσης μπαλκόνι με θέα στο βουνό ή τον κήπο. 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4 ΗΜΕΡΕΣ 3ΗΜΕΡΕΣ 

179€ 135€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  + 60€ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  + 40€ 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

➢ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
➢ Διαμονή στο ξενοδοχείο Chalet Sourino  
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➢ 3 Πρωινά σε μπουφέ 
➢ 3 Δείπνα σε μπουφέ 
➢ Αρχηγός/συνοδός/Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : Ο νέος Δημοτικός Τουριστικός φόρος από 01/01/18 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ 

1η ημέρα, ΑΘΗΝΑ –ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –ΔΙΣΠΗΛΙΟ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

2η ημέρα, ΝΥΜΦΑΙΟ – ΠΙΣΟΔΕΡΙ – ΠΡΕΣΠΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ   

3η ημέρα, ΚΑΣΤΟΡΙΑ -  ΑΘΗΝΑ  

 


