Καστοριά - Νυµφαίο - Φλώρινα - Πρέσπες,
3 ηµέρες/4 νύχτες
Αναχώρηση 27/10
Αναχώρηση 26/10 από Ηράκλειο
Early Booking έως 30/9!

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.30 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, µικρή στάση, στην περιοχής της ΛΑΜΙΑΣ. Ακολούθως µέσω ∆οµοκού
- Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουµε στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση, γεύµα
προαιρετικά και συνεχίζουµε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 'Αφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας στην πόλη,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και µία όµορφη εκδροµή, µε πολλά αξιοθέατα ξεκινάει.
Πρώτος σταθµός το ορεινό ΝΥΜΦΑΙΟ στην πλαγιά του όρους ΒΙΤΣΙ σε
υψόµετρο 1350 µ. µε τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωµένο
Αρχοντικό - Μουσείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της
καφέ αρκούδας "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ". Αµέσως µετά µε µικρό ενδιάµεσο σταθµό την
πόλη της ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ακολουθώντας µία καταπράσινη διαδροµή, από το
ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ, θα φθάσουµε στα γραφικά τοπία των ΠΡΕΣΠΩΝ. Στις όχθες της
Μεγάλης Πρέσπας, στο ακριτικό χωριό ΨΑΡΑ∆ΕΣ, θα γευµατίσουµε
προαιρετικά, ενώ στη συνέχεια θα γνωρίσουµε µέσω της νέας πλωτής
γέφυρας το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ για
περιπάτους γνωριµίας µε την πόλη, µε τα αµφιθεατρικά χτισµένα αρχοντικά
της και τα γνωστά γουναράδικα, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, καθώς
επίσης και στο ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε τη διαδροµή
µας να περνά για λίγο από την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, κοντά στη ΣΙΑΤΙΣΤΑ και να συνεχίζεται για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ,
στάση, γεύµα προαιρετικά. Στην ΑΘΗΝΑ, φθάνουµε το βράδυ, µε στάση στην
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ. Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες
αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Παιδικό σε τρίκλινο
Ξενοδοχεία ∆ίκλινο
Μονόκλινο
(2-12 ετών)
145€*
215€
(+100€ σε 4κλ.
140€
(+100€
σε 4κλ.
Europa 4* καµπίνα/άτοµο) (παιδιά 5-10 ετών +58€ σε
4κλ. καµπίνα)

καµπίνα/άτοµο)

155€

*Η τιµή αφορά σε κρατήσεις µε προκαταβολή έως 30/9
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA 4* της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
2 πρωινά σε µπουφέ.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

