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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ   

 

17 – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020    -    4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

1η Μέρα, M.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση 08:00, περιοχή ΛΑΜΙΑΣ μικρή στάση, ΔΟΜΟΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – 
ΤΡΙΚΑΛΑ, άφιξη στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, γεύμα προαιρετικά. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για να καταλήξουμε το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τακτοποίηση, δείπνο με νηστίσιμα, παρακολούθηση της 
περιφοράς του επιταφίου, διανυκτέρευση. 
 

2η Μέρα, Μ.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 
αμέσως μετά 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 
Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
3η Μέρα, 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 
γνωρίσουμε το ΛΙΜΝΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ. Ακολουθεί πλούσιο πασχαλινό εορταστικό γεύμα σε ταβέρνα της πόλης, με 
ζωντανή μουσική. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη των ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ, την όμορφη 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα, 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, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση, γεύμα προαιρετικά, περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ ημίωρη στάση, άφιξη το βράδυ. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές – περιηγήσεις με πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις στο 4* ξενοδοχείο 
EUROPA στη Καστοριά, Τρία πρωινά σε μπουφέ, Δείπνο τη Μ.Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το 
Μ.Σάββατο, πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα σε ταβέρνα της πόλης με παραδοσιακό οβελία και 
ζωντανή μουσική, Αρχηγός – συνοδός, Φ.Π.Α., Φόρος διαμονής. 
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, χρήση μίνι μπαρ στο δωμάτιο, Ποτά, 
τηλεφωνήματα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και 
γενικά επισκεπτόμενων χώρων και γενικά ότι δεν αναφέρετε στα περιλαμβάνονται.  
 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς καμία παράληψη. 

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

Δίκλινο Μονόκλινο 1ο παιδί έως 12 ετών σε 3κλινο με extra bed 

*210 €  
(early booking) 

*285 €  
(early booking) 195 € 

225 € 300 € 

*Οι τιμές Early Booking αφορούν κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 15/3. 
(και για περιορισμένο αριθμό θέσεων) 


