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ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ                                                                   3 ΗΜΕΡΕΣ 

1η ημέρα, ΑΘΗΝΑ –ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –ΔΙΣΠΗΛΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ:  Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα, μικρή στάση στην 
περιοχή της Λαμίας.  Ακολούθως μέσω Δομοκού – Καρδίτσας – Τρικάλων, φθάνουμε στην Καλαμπάκα. Στάση, 
γεύμα προαιρετικά στην σκιά των  Μετεώρων και συνεχίζουμε για τον λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Κατόπιν για το 
ξενοδοχείο μας, CHALET SOURINO, στην Κλεισούρα Καστοριάς. Τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ημέρα, ΝΥΜΦΑΙΟ – ΠΙΣΟΔΕΡΙ – ΠΡΕΣΠΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ:  Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή, με πολλά 
αξιοθέατα αρχίζει. Μέσω  πανέμορφης διαδρομής θα φτάσουμε στο  διατηρητέο πετρόκτιστο  Νυμφαίο στο όρος 
ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1350μ. με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωμένο Αρχοντικό – Αρχηγείο του 
Μακεδονικού αγώνα κ.α.  Συνεχίζουμε την πορεία μας  περνώντας περιφερειακά της Φλώρινας, μέσω Πισοδερίου 
και μιας εκπληκτικής  διαδρομής φτάνουμε σε έναν από τους προστατευόμενους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας, 
τις ΠΡΕΣΠΕΣ. Η μικρή και η μεγάλη  ΠΡΕΣΠΑ είναι τα υγρά σύνορα μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Στο ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ  θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και βόλτα. Εν συνεχεία θα 
μεταβούμε στο νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ που θα το γνωρίσουμε μέσω της νέας πλωτής γέφυρας.  Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η ημέρα, ΚΑΣΤΟΡΙΑ -  ΑΘΗΝΑ Μετά το πρωινό μας ,  επίσκεψη στη ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, μια από τις πιο 
ιστορικές Μονές της Μακεδονίας . Στην συνέχεια ελεύθερο χρόνο δύο ώρες για να γνωρίσουμε την όμορφη πόλη 
της Καστοριάς, να περπατήσουμε δίπλα στην λίμνη και να αγοράσουμε τοπικά προϊόντα. Κατόπιν αναχώρηση για 
ΑΘΗΝΑ, μέσο Καλαμπάκας, στάση, γεύμα προαιρετικά. Στην ΑΘΗΝΑ, φθάνουμε το βράδυ, με την τελευταία μας 
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. 

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:130€                                 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +60 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο CHALET SΟURINO. 

• Ημιδιατροφή ( 2 πρωινά,  2 δείπνα) 

• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας. 

• Ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής ευθύνης,  Φ.Π.Α 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ :  Δημοτικός Τουριστικός φόρος, είσοδοι σε μουσεία.  
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