Πάσχα στη λίμνη της Καστοριάς, 4 ημέρες
Early Booking έως 10/3!Αναχώρηση 6/4.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1Η ΗΜΕΡΑ, MΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ μικρή στάση,
ΔΟΜΟΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ, άφιξη στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, γεύμα προαιρετικά. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ για να καταλήξουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τακτοποίηση, παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ στις πλαγιές
του όρους ΒΙΤΣΙ σε υψόμετρο 1.350 μέτρων. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για την πόλη της
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, μικρή στάση - επίσκεψη και η όμορφη διαδρομή μας από το ΠΙΣΟΔΕΡΙ, μας οδηγεί
στην περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ και το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ.

Γεύμα προαιρετικά σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού και επίσκεψη στη ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ, για να
περπατήσουμε στην πλωτή γέφυρα, μέχρι το νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, χρόνος ελεύθερος. Παρακολούθηση της Ακολουθίας της
Ανάστασης, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας
που βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από την Καστοριά, στη βόρεια πλευρά της
χερσονήσου ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Ακολουθεί πλούσιο
πασχαλινό εορταστικό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη, των
ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ, την όμορφη ΚΑΣΤΟΡΙΑ, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα, με μια ευχάριστη
παράκαμψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, στην περιοχή της ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, για να φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Παιδικό σε τρίκλινο,
Ξενοδοχείο Δίκλινο
Μονόκλινο
4-12 ετών
200€*
Europa 4*
185€
290€
215€
*Η τιμή αφορά σε κρατήσεις με προκαταβολή έως 10/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στo ξενοδοχείo ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Ο νέος φόρος διαμονής του Ν. 4389/2016 που περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα ανά
δωμάτιο, ο οποίος προεισπράττεται από το γραφείο μας με την εξόφληση της εκδρομής,
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την άφιξη στα ξενοδοχεία και την
κατανομή των δωματίων.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 5*
4€
Ξενοδοχεία 4*
3€
Ξενοδοχεία 3*
1.5€
Ξενοδοχεία 1-2*
0.5€

