
 

 
 

Διάρκεια: 3 ημέρες  
Ανατωρήζεις: 07/10 

 
 

Καζηοριά – Νσμθαίο – Φλώρινα - Πρέζπες 
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 

 
1η μέρα: Αθήνα – Καλαμπάκα – Καζηοριά  
Πξσηλή αλαρώξεζε θαη κε εκίσξε  ζηάζε  ζηελ  πεξηνρή  ηεο  Λακίαο, ζπλερίδνπκε   κέζσ   
Καιακπάθαο, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηάζε,   γεύκα  πξναηξεηηθά,  γηα  λα θαηαιήμνπκε   
ην  απόγεπκα  ζηελ όκνξθε  πόιε  ηεο  Καζηνξηάο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  
καο,  ρξόλνο   ειεύζεξνο   γηα  πεξηπάηνπο ζηηο  γεηηνληέο   Νηόιηζν  θαη  Απόδαξη,  κε  ηα  
κνλαδηθά  αξρνληηθά, ζην  θέληξν  ηεο  πόιεο  κε  ηα  θαηαζηήκαηα  γνπλαξηθώλ  λα  

δεζπόδνπλ  θαη ηελ  όκνξθε  παξαιίκληα  δηαδξνκή   κε  πνιιέο  επηινγέο   γηα  θαγεηό  
θαη  πνηό. Δπηζηξνθή ζην  μελνδνρείν,  δηαλπθηέξεπζε.  
 
 
2η μέρα: Νσμθαίο – Αρκηούρος – Πρέζπες  
Πξσηλό  θαη  επίζθεςε  ζην νξεηλό ΝΥΜΦΑΙΟ  ζηελ πιαγηά ηνπ όξνπο Βηηζη ζε πςόκεηξν 

1.350κ. κε ηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζπίηηα, ην εξεηπσκέλν Αξρνληηθό - Αξρεγείν 
ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα  αιιά  θαη  ην  θαηαθύγην  ηεο  θαθέ  Αξθνύδαο  «Αξθηνύξνο».   
Ακέζσο  κεηά  κε  κηθξή  ζηάζε  ζηελ  πόιε  ηεο  Φιώξηλαο,  αθνινπζώληαο  κηα  κνλαδηθή  
δηαδξνκή  από  ην  Πηζνδέξη,  κε  ην  νκώλπκν  ρηνλνδξνκηθό,  ζα  θζάζνπκε  ζηε γξαθηθή 

πεξηνρή ησλ Πξεζπώλ  θαη   ην   αθξηηηθό ρσξηό Ψαξάδεο,  ζηηο  όρζεο  ηεο  Μεγάιεο   
Πξέζπαο, όπνπ  ζα  έρνπκε  θαη γεύκα πξναηξεηηθά. Λίγν αξγόηεξα ζα γλσξίζνπκε ην 
λεζάθη ηνπ Αγ. Αρειιεηνπ ζηε κηθξή Πξέζπα, πξηλ  επηζηξέςνπκε   λσξίο   ην  βξάδπ  ζηελ   

Καζηνξηά. Γείπλν  θαη   δηαζθέδαζε  πξναηξεηηθά,  δηαλπθηέξεπζε.   
 
 
3η μέρα: Παναγια Μασριωηιζζα – Σπηλιά ηοσ Δράκοσ – Καλαμπάκα – Αθήνα  
Μεηά   ην  πξσηλό   ζα  επηζθεθζνύκε  ηελ   Παλαγηα  ηε  Μαπξησηηζζα θαη ηε Σπειηά  Τνπ  
Γξάθνπ, από ηα  πην  εληππσζηαθά   ζπήιαηα  κε  ηηο  επηά  ιίκλεο  θαη  πνιινύο 
ζηαιαθηίηεο. Αλαρώξεζε γηα  Αζήλα κέζσ Καιακπάθαο - Τξηθάισλ, ζηάζε, γεύκα 

πξναηξεηηθά  θαη  κε κηθξέο ελδηάκεζεο ζηάζεηο, ζα θαηαιήμνπκε ην βξάδπ ζηελ Αζήλα. 

 

 

 
Τιμή ζσμμεηοτής καη’ άηομο : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ανατ. 2κλινο  
3ο άηομο 

 έως 12 εηών 
Επιβάρσνζη 
μονόκλινοσ  

07/10 
 3ημ. 

119€ 109€ +50€ 



 
 
 
Περιλαμβάνονηαι: 

 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Europa 4* ζηελ Καζηνξηά 
 Πξσηλό ζε κπνπθέ  
 Μεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο κε πνιπηειέο ιεσθνξείν  
 Αξρεγόο εθδξνκήο  

 Φόξνο Γηακνλήο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 Φ.Π.Α. 

 
 
Δεν   περιλαμβάνονηαι: 

 Φηινδσξήκαηα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Φαγεηά εθηόο ηνπ πξσηλνύ & πνηά  
 Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 

 
 
 

Σημείωζη: 
 

 Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θξηζεί αλαγθαίν 
 Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ηαμίδηα, ζεκαίλεη απηόκαηε θαη 

αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ Γεληθώλ Όξσλ Σπκκεηνρήο  
 

 


