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∆εκα̟ενταύγουστος στη µαγευτική λίµνη της Καστοριάς
και τα εξωτικά Μ̟ουχάρια!!
4 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ –ΝΥΜΦΑΙΟ-ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΣΠΗΛΙΑ ∆ΡΑΚΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑ
ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ-ΝΟΧΤΑΡΙΑ-ΝΕΡΑΙ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ:Αναχώρηση

07.30̟µ. α̟ό ΠΕΙΡΑΙΑ 07:50 α̟ό ΑΘΗΝΑ
για ΛΑΜΙΑ (ΕΟ) στάση, ∆ΟΜΟΚΟ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ στην
όµορφη ̟όλη του Ληθαίου ̟οταµού θα έχουµε ̟αραµονή για

γεύµα και θα συνεχίσουµε για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ και
α̟ό εκεί για ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Αφιξη και τακτο̟οίηση στο ξενοδοχείο
µας το ο̟οίο ειναι χτισµένο σε ιδανική το̟οθεσία µε ̟ανοραµική
θέα της λίµνης. ∆εί̟νο. ∆ιανυκτέρευση
ΤΡΙΤΗ: Μετά το ̟ρωινο αναχώρηση για ΝΥΜΦΑΙΟ,διατηρητέος
̟αραδοσιακός οικισµός χτισµένος στις ̟λαγιές του
ΒΕΡΝΟΥ(ΒΙΤΣΙ), και εδρα της ̟εριβαλλοντολογικής εταιρείας
̟ροστασίας της καφέ αρκούδας ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ό̟ου θα εχουµε
̟αραµονή ̟ριν συνεχίσουµε για ΦΛΩΡΙΝΑ στάση και α̟ό εκεί
µέσω ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ ΟΥ θα φτάσουµε στο χωριό ΨΑΡΑ∆ΕΣ.
Παραµονή για γεύµα στον ̟αραδοσιακό οικισµό χτισµένο στις
όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ. Εν συνεχεια ε̟ίσκεψη στο
νησάκι του ΑΓ.ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ̟ού βρίσκεται στην ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ
και συνδέεται µε ̟λώτη γέφυρα µε την α̟έναντι όχθη. Ε̟ιστροφή
στο ξενοδοχείο,δεί̟νο . ∆ιανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ: Μετά το ̟ρωινό ε̟ίσκεψη στον ιστορικο λιµναίο
οικισµό του ∆ΙΣΠΗΛΙΟΥ και α̟ό εκεί για την ιστορική Μονή της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ και στη συνέχεια για το
ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ ̟ου συµφωνα µε το µυθο φύλαγε
άγρυ̟νος το χρυσορυχείο ̟ου βρισκονταν στο εσωτερικό του.Εν
συνεχεία για ΚΑΣΤΟΡΙΑ ̟αραµονή στην γραφική ̟όλη για
βόλτες στην ̟ανέµορφη λίµνη και ψώνια στα καταστήµατα
γουναρικών αλλά και για το µεσηµεριανό µας φαγητό. Το
υ̟όλοι̟ο της ηµέρες ελεύθερο.∆εί̟νο.∆ιανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ: Μετά το ̟ρωινό µας αναχώρηση για ΚΟΖΑΝΗ ,
ΝΕΡΑΙ∆Α στάση στο όµορφο χωριόµε τη ̟ανοραµική θέα ̟ρος τη
τεχνητή λίµνη Πολυφύτου και τα Πιέρια Όρη και µέσω της
εντυ̟ωσιακής Γέφυρας Αλιάκµονα ̟ρος το χωριό
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΣ ό̟ου θα ε̟ισκεφτούµε το ΓΕΩΠΑΡΚΟ της
̟εριοχής για να αντικρύσουµε τα ̟εριφηµα ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ και
ΝΟΧΤΑΡΙΑ τα ο̟οία α̟οτελουν σ̟άνιο γεωλογικό φαινόµενο.Η
ονοµασία τους ̟ροέρχεται α̟ό την το̟ική διάλεκτο καθώς
Μ̟ουχαρια στην το̟ική διάλεκτο σηµαίνει καµινάδα και και
̟ροήλθαν α̟ό γεωλογικές µετατο̟ίσεις αιώνων ̟ου στεφάνωσαν
̟αράλληλα τις κορυφές τους µε σχιστολιθικές ̟λάκες ̟ου ̟ηραν
τη µορφη «οµ̟ρέλας. Αντίστοιχα ενδιαφέρον ̟ροξενούν και τα
κωνικά ΝΟΥΧΤΑΡΙΑ ενώ ο συνδυασµός και των δυο
δηµιουργεί ένα θέαµα ̟ου καθηλώνει τον ε̟ισκέ̟τη. Στη συνέχεια
για ΕΛΑΣΣΟΝΑ γεύµα ,ΛΑΜΙΑ ΕΟ στάση,ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τιµή : 170,00 € κατ΄ατοµο σε δίκλινο δωµάτιο
Τιµή : 245,00 € κατ΄ατοµο σε µονόκλινο

Μετάβαση και ε̟ιστροφή µε ̟ολυτελές ̟ούλµαν,3
διανυκτερεύσεις στο φιλόξενο ξενοδοχείο TSAMIS 3* ,3 ̟ρωινά
µ̟ουφέ,3 δεί̟να ,αρχηγός/συνοδός,Φ̟α.

Περιλαµβάνονται:

