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ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
04-06/01/2020 

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις 
 

Δισπηλιό - Σπηλιά του Δράκου - Μαυριώτισσα - Μεγάλη Πρέσπα - 
Ψαράδες - Μικρή Πρεσπά- Αγιος Αχίλλειος 

 

 
1η μέρα Σάββατο, Πάτρα - Καστοριά 
Αναχώρηση από Πάτρα ώρα 07.30 και μέσω Ρίου Αντιρρίου και Ιονίας οδού θα φθάσουμε στην όμορφη πόλη 
της Καστοριάς. Ενδιάμεσα θα γίνουν στάσεις για καφέ και φαγητό (προαιρετικό) , πριν φθάσουμε στο τελικό 
προορισμό μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στην Αρχοντική 
συνοικία Ντολτσό, και στο Αποζάρι να θαυμάσετε τις βυζαντινές εκκλησίες, όμορφα σοκάκια και σπίτια με 
παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική. Δ/ση 
 
2η μέρα Κυριακή, Δισπηλιό – Μεγάλη & Μικρή Πρέσπα 
Μετά τοο πρωϊνό, ξεκινάμε την ολοήμερη εκδρομή μας με πρώτη στάση στο χωριό Δισπηλιό που βρίσκεται 7 
χιλ. έξω από την Καστοριά όπου εκεί εντελώς τυχαία ανακαλύφθηκε ο πρώτος Λημναίος οικισμός του 5.000 
π.Χ, και αναπαριστά τις συνήθειες του τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, (άτομικά έξοδα εισόδου). 
Συνεχίζουμε για την Μεγάλη Πρέσπα και το γραφικό χωριό Ψαράδες στην προκυμαία του πίνεις το καφέ η το 
ουζάκι και ατενίζεις την λίμνη το γνωστό τριεθνές και σύνορα με την Αλβανία και την Βόρια Μακεδονία. Καιρού 
επιτρέποντος με την παραδοσιακή πλάβα (βάρκα) διασχίζεις τα νερά αναζητώντας τα σημάδια της βυζαντινής 
Πρέσπας τα σκηταριά και τις τοιχογραφίες στους βράχους. Επόμενη στάση το νησάκι Αγιος Αχίλλειος στην 
Μικρή Πρέσπα με τα ερήπεια της Βασιλικής που του έδοσε το ονομά του . Επιστροφή στην Καστοριά. Δ/νη. 
 
3η μέρα  Δευτέρα, Μαυριώτισσα – Σπηλιά του Δράκου - Πάτρα 
Πρόγευμα και ακολουθούμε τον ρομαντικό παραλίμνιο δρόμο που οδηγεί στο Μοναστήρι της Μαυριώτισσας 
σε μια υπέροχη τοποθεσίαμε πλατάνια και εκπληκτική θέα στη λίμνη. Η Μονή χτισμένη τον 110 αιώνα με 
υπέροχες τοιχογραφίες στο εσωτερικό της. Λίγα μέτρα από την Μονή βρίσκεται η σπηλιά του Δράκου, ένα 
εντυπωσιακό σπήλαιο με δέκα αίθουσες και ….επτά λίμνες. (Εξοδα ατομικά –εισόδου). Αφού ολοκλήρωσουμε 
τις επισκέψεις μας, και μείνουμε για λίγου ακόμη στην Καστοριά αναχωρούμε για να επιστρέψουμε στην πόλη 
μας αργά το απόγευμα. 
 

 Τιμή Κατ΄ατομο  σε δίκλινο δωμάτιο €150 
  Επιβάρυνση Μονόκλινου δωματίου €70 (Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) 

 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας 

 2 Δ/σεις στο ξενοδοχείο EUROPA  κεντρικό με πρωϊνο γεύμα 

 Συνοδός /αρχηγός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Γεύματα, ποτά αναψυκτικά η ο,τι δεν  αναφέρεται η αναφέρεται  ως προαιρετικό στο πρόγραμμα 

 Ο Φόρος διανυκτέρευσης €3 το δωμάτιο ανα διανυκτέρευση  

 
Δηλώσεις συμμετοχής  το αργότερο έως 29/11/2019 με προκαταβολή €50 

(Εξόφληση 7 ημέρες πριν την Αναχώρηση)      


