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Διάπκεια: 4 εκέξεο 

Ανασώπηζη: 06/01/2022 
 

Ραγκοςηζάπια Καζηοπιάρ 
   

Καλαμπάκα- Καζηοπιά- Ππέζπερ- Άγιορ Γεπμανόρ- Άγιορ Ασίλλειορ- Ψαπάδερ-  

πήλαιο Δπάκος- Ενςδπείο- Λιμναίορ Οικιζμόρ- Νηοληζό-  

Νςμθαίο & Κένηπο Ενημέπυζηρ Απκηούπορ- Σπίκαλα   
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ  
 

1η μέπα: Αθήνα- Καλαμπάκα- Καζηοπιά  
Αλαρώξεζε από ηελ Αζήλα λσξίο ην πξσί θαη κε ελδηάκεζε ζηάζε, ζα θηάζνπκε ζηελ Καιακπάθα. Χξόλνο ζηε 
δηάζεζή ζαο γηα θαγεηό. Αθνινύζσο ζα ζπλερίζνπκε γηα ηελ «αξρόληηζζα ηεο Μαθεδνλίαο», ηε κνλαδηθή Καζηνξηά. 
Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν δηακνλήο καο. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

2η μέπα: Καζηοπιά- Ππέζπερ- Άγιορ Γεπμανόρ- Άγιορ Ασίλλειορ- Ψαπάδερ- Καζηοπιά 
Μεηά ην πινύζην πξσηλό καο, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηα πγξά ζύλνξα ηεο ρώξαο καο, ηνλ πδάηηλν παξάδεηζν ηεο 
Μηθξήο θαη Μεγάιεο Πξέζπαο. Η πξσηεύνπζα ησλ Πξεζπώλ είλαη ν Άγηνο Γεξκαλόο θαη νθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο  
ζηνλ νκώλπκν λαό ηνπ 10νπ αηώλα, πνπ θνζκεί ην θέληξν ηεο πιαηείαο. Ο παξαδνζηαθόο λεξόκπινο ηνπ Αγίνπ 
Γεξκαλνύ είλαη ν κνλαδηθόο από ηνπο είθνζη λεξόκπινπο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή θαη έρεη απνθαηαζηαζεί 

πιήξσο. Σην ρσξηό ζα βξνύκε ηνπηθά πξντόληα θαη βέβαηα δηάθνξα είδε θαζνιηώλ. Σηε ζπλέρεηα ζα βξεζνύκε ζην 
λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρηιιείνπ. Τειεπηαία ζηάζε ζην παξαδνζηαθό ρσξηό Ψαξάδεο κε ηηο πνιιέο ςαξνηαβέξλεο. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν δηακνλήο. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

3η μέπα: Καζηοπιά- πήλαιο Δπάκος- Ενςδπείο- Λιμναίορ Οικιζμόρ- Νηοληζό- Καζηοπιά 
Πινύζην πξόγεπκα ζε κπνπθέ. Σήκεξα ζα απνιαύζνπκε µηα ζαπµάζηα δηαδξνµή θάλνληαο ηνλ γύξν ηεο ιίµλεο. 
Δληαγµέλε ζην δίθηπν «Natura 2000» θαη αλαγλσξηζκέλε σο Μλεµείν Φπζηθνύ Κάιινπο, ε ιίµλε είλαη από ηηο 
νµνξθόηεξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ν ζηελόο παξαιίκληνο  δξόµνο,  αλάµεζα ζε νμηέο θαη πιαηάληα, µνηάδεη ζρεδόλ 
απόθνζµνο δίπια ζηα ήξεµα λεξά. Πξώηε καο ζηάζε ν «Ληµλαίνο Οηθηζµόο» ηνπ Γηζπειηνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα 

ζεκαληηθό αμηνζέαην, αθνύ απνηειεί ην πξώην ππαίζξην νηθνµνπζείν ηεο Διιάδαο, ην νπνίν αλαπαξηζηά πηζηά έλα 
ζύλνιν θαηνηθηώλ θαη µαο δίλεη ραξαθηεξηζηηθέο εηθόλεο από ηε δσή ησλ πξνγόλσλ µαο πξηλ από 7.500 ρξόληα! Τν 
Δλπδξείν ηεο Καζηνξηάο είλαη ην κεγαιύηεξν ελπδξείν γιπθνύ λεξνύ ησλ Βαιθαλίσλ. Σηηο δεμακελέο ηνπ, 
θηινμελείηαη κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιία από ςάξηα θαη άιια πδξόβηα  είδε, πνπ δνπλ ζηε ρώξα καο.  Θα 
ζπλερίζνπκε γηα ην «ζπήιαην ηνπ Γξάθνπ», ην νπνίν είλαη πινύζην ζε ζηαιαθηίηεο, ζηαιαγκίηεο θαη ιίκλεο. Πην 
δίπια βξίζθεηαη από ην 1802 ε Μνλή ηεο Παλαγίαο Μαπξηώηηζζαο κε πεξίηερλεο ηνηρνγξαθίεο. Θα ζπλερίζνπκε γηα 
ην μαθνπζηό Νηνιηζό. Η πην παιηά θαη γξαθηθή ζπλνηθία ηεο Καζηνξηάο ζα ζαο θάλεη λα ραζείηε αλάκεζα ζηα 

ζνθάθηα ηεο θαη ηα παλέµνξθα, αλαζηεισµέλα αξρνληηθά ηεο, πηζηά ζηε µαθεδνληθή αξρηηεθηνληθή. Έλα λνεξό 

ηαμίδη ζε µηα άιιε επνρή, ηόηε πνπ ε πόιε βξηζθόηαλ ζην δελίζ ηεο! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   

  

4η μέπα: Καζηοπιά- Νςμθαίο- Κένηπο Ενημέπυζηρ Απκηούπορ- Σπίκαλα- Αθήνα 
Έρνληαο απνιαύζεη ην πινύζην πξσηλό καο ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηηο πιαγηέο ηνπ όξνπο Βίηζη. Θα επηζθεθζνύκε 

ηνλ δηαηεξεηέν παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ Νπκθαίνπ (θαηξνύ επηηξέπνληνο). Τν Νπκθαίν ζεσξείηαη έλα από ηα 
νκνξθόηεξα ρσξηά ηεο Διιάδαο. Δθεί βξίζθεηαη  θαη ην Κέληξν Δλεκέξσζεο ηνπ Αξθηνύξνπ, όπνπ ζα κάζνπκε γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο θαθέ αξθνύδαο. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ όκνξθε πόιε ησλ Τξηθάισλ.  
Δπηζηξνθή πξνο Αζήλα, κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. 
 

Σε όηι αθορά ηην παρακολούθηζη ηων εκδηλώζεων,  
αναμένεηαι ηο ηελικό πρόγραμμα από ηον δήμο Καζηοριάς. 
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Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο : 

  
 

 
 
 
 
 
 

*κε πξνζζήθε επηπιένλ θξεβαηηνύ 
 

 
Πεπιλαμβάνονηαι: 
 Δθδξνκέο – Μεηαθνξέο κε ηα πνιπηειή καο πνύικαλ, όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα  
     Γηακνλή ζην ππέξνρν Chloe Luxury Hotel  

     Πλούζιο ππυινό Αμεπικάνικος ηύπος ζε μποςθέ θαζεκεξηλά 

     Αξρεγόο – Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 
  Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 Οη είζνδνη ζε ρώξνπο θαη κνπζεία 

 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 

      Ο θόξνο δηακνλήο 1,50€ αλά δσκάηην αλά δηαλπθηέξεπζε πιεξσηένο ζην  

μελνδνρείν 

 

 

 

 

 

 

 

ημείυζη:  
 
Η ηελική διαμόπθυζη ηηρ εκδπομήρ θα ππαγμαηοποιηθεί με ηην ανακοίνυζη ηος ηελικού ππογπάμμαηορ 
ηυν εκδηλώζευν.  

 
Η ζειπά ηος ππογπάμμαηορ ενδέσεηαι να αλλάξει συπίρ παπαλείτειρ εθόζον ηο απαιηούν και ηο 
επιηπέποςν οι ζςνθήκερ. 

Ανασ. 2κλινο 
Επιβάπςνζη 

1κλινος 
3ο άηομο παιδί * 

4ημ. 06/01 € 249  + € 105 € 199  

“Chloe Hotel” 
 

Ξενοδοσείο εξ ολοκλήπος εξοπλιζμένο με πποφόνηα  

ηηρ κοπςθαίαρ εηαιπείαρ Coco-mat! 

 


