Καστοριά-Φλώρινα-Πρέσπες-Νυµφαίο, 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12
Αναχωρήσεις 22 & 29/12 από Ηράκλειο

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 7.45 π.µ., ηµίωρη
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε µέσω ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, στάση, γεύµα προαιρετικά, για να καταλήξουµε το απόγευµα

στην όµορφη
διανυκτέρευση.
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3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ορεινό ΝΥΜΦΑΙΟ (καιρού
επιτρέποντος) στην πλαγιά του όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόµετρο 1.350 µ. µε τα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το ερειπωµένο Αρχοντικό - Αρχηγείο του
Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας,
"ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ". Επιστροφή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους
στην πόλη και αγορές σουβενίρ, γουναρικών. Εορταστικό δείπνο σε ταβέρνα
της πόλης, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ, για να
γνωρίσουµε το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη µικρή ΠΡΕΣΠΑ, αλλά και το
ακριτικό χωριό ΨΑΡΑ∆ΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουµε
και γεύµα προαιρετικά. Η επιστροφή µας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, µέσω ΠΙΣΟ∆ΕΡΙΟΥ
- ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπου θα έχουµε και στάση γνωριµίας µε την ακριτική πόλη,
δείπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ.
Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε µικρή παράκαµψη - επίσκεψη στην ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και συνεχίζουµε µέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,
στάση, γεύµα προαιρετικά, προσπερνώντας ακολούθως την πόλη των
ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, µέσω ∆ΟΜΟΚΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή ενδιάµεση
στάση στην περιοχή, θα καταλήξουµε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο
πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη νωρίς το πρωί της
επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο ∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
195€
(παιδιά 5225€
330€
10 ετών
(+90€
σε
4κλ.
(+90€
σε 4κλ.
23 & 30/12 EUROPA 4*
+52€ σε
καµπίνα/άτοµο) 4κλ.

καµπίνα/άτοµο)

καµπίνα)

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
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, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4*, στην πόλη της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3 πρωινά.
3 δείπνα. Εορταστικά τα δείπνα στις 24 & 31/12.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

