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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

XLGRE1

8 Μέρες
Θεσσαλονίκη-Τέμπη-Καλαμπάκα-Τρίκαλα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι-ΜετέωραΜέτσοβο-Γρεβενά-Καστοριά-Πρέσπες-Νυμφαίο-Πτολεμαίδα-ΚοζάνηΦλώρινα-Εδεσσα-Νάουσα
Αναχωρήσεις: 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
Λάρνακα – Θεσσαλονίκη
CO 724
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα
CO 725

12:55 – 15:00
15:45 – 17:45

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΤΕΜΠΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη και
αναχώρηση για Καλαμπάκα με ενδιάμεσες στάσεις. Κατά τη διαδρομή θα επισκεφθούμε την
Κοιλάδα των Τεμπών με το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια διασχίζοντας τη
βόρεια πλευρά του Θεσσαλικού Κάμπου θα καταλήξουμε στην Καλαμπάκα όπου και θα
διανυκτερεύσουμε.
2η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΥΛΗ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη σε μια σειρά γραφικών χωριών της Πίνδου, που
φωλιάζουν ανάμεσα στα έλατα, την πυκνή βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, που τα
περιβάλλουν ερείπια φρουρίων, καστρομονάστηρα, βυζαντινά μνημεία και τοξοτά γεφύρια κατά
μήκος του Πορταϊκού ποταμού, Πύλη, Ελάτη και Περτούλι. Σύντομη επίσκεψη στα Τρίκαλα και
ακολουθεί επίσκεψη σε ένα από τα βυζαντινά μοναστήρια που φωλιάζουν στους θεόρατους
βράχους των Μετέωρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Καστοριά. Κατά τη διαδρομή μας θα απολαύσουμε το γραφικό
Μέτσοβο με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μαγεύουν κάθε επισκέπτη. Στην συνέχεια
ακολουθώντας την Εγνατία οδό θα περάσουμε από τα Γρεβενά και θα καταλήξουμε στην
Καστοριά μια από τις γραφικότερες πόλεις της Ελλάδας, με τη λίμνη που την περιβάλλει, τα
πολλά αρχοντικά και το πλήθος των βυζαντινών εκκλησιών. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Πρόγευμα και ακολουθεί επίσκεψη στη Μονή Μαυριώτισσας απολαμβάνοντας τη θαυμάσια
διαδρομή στις όχθες της λίμνης καθώς και την περιοχή Ντόλτσο με τα αρχοντικά και τα
πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε για τις Πρέσπες, ένα χώρο όπου τοπία μοναδικής
ομορφιάς και οικολογικής αξίας συνυπάρχουν με αξιόλογα βυζαντινά μνημεία και γραφικούς
οικισμούς αγροτών και ψαράδων. Το χωριό Ψαράδες, το τελευταίο πριν τα Αλβανικά σύνορα, ο
Άγιος Γερμανός με τη βυζαντινή εκκλησία του και το νησάκι Άγιος Αχίλλειος θα είναι οι πιο
σημαντικοί χώροι επίσκεψης μας. Επιστροφή στην Καστοριά, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΝΥΜΦΑΙΟ – ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Πρόγευμα. Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στις ομορφιές της φύσης, της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, του λαϊκού πολιτισμού και της προστασίας της άγριας ζωής. Αρχίζουμε με
επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Νυμφαίο, συνεχίζουμε με το περιβαλλοντικό καταφύγιο του
Αρκτούρου όπου φιλοξενούνται λύκοι, αρκούδες κ.α. Επόμενη επίσκεψη μας στην πόλη της

Πτολαιμαϊδας, γενέτειρα στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την Κοζάνη με το σπουδαιότερο λαογραφικό μουσείο της Ελλάδας. Επιστροφή στην Καστοριά.
Χρόνος ελεύθερος για να χαλαρώσουμε στο πολυτελές ξενοδοχείο μας απολαμβάνοντας τη θέα
της λίμνης και για να απολαύσουμε τα ταβερνάκια και τα ουζερί του παραλιακού μετώπου της
πόλης. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή θα περάσουμε
από το χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου και από πυκνά δάση με πεύκα και έλατα με κατάληξη
την ακριτική πόλη της Φλώρινας, θα περπατήσουμε για λίγο στο κέντρο και θα απολαύσουμε το
καφεδάκι μας. Συνεχίζουμε για την πόλη των νερών, την Έδεσσα με τους περίφημους
καταρράκτες της. Ακολουθεί επίσκεψη στο χώρο θυσίας στη Νάουσα καθώς και στο ωραιότερο
πάρκο της Ελλάδας στον Άγιο Νικόλαο με τα τεράστια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά.
Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε τις ομορφιές της νύμφης του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όλη η μέρα στη διάθεση σας για να αξιοποιήσετε όπως νομίζετε και για τις αγορές σας. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα στην Άθωνος ή στα Λαδάδικα. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Το πρωινό ελεύθερο, ακολουθεί προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,
Πολιούχου Αγίου της πόλης και σύντομη περιήγηση. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο
αεροδρόμιο Μακεδονία για το ταξίδι της επιστροφής, ένα ταξίδι άνετο που σας χάρισε πολλές και
ευχάριστες εμπειρίες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 στη Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα και 5 αστέρων στην Καστοριά.
• Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
• Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φαγητό ατο αεροπλάνο.
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
• Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το πρόγραμμα ενδέχεται σε ορισμένες ημερομηνίες να εκτελεστεί αντίστορφα με παροχή όλων
των υπηρεσιών.

Αναχωρήσεις

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

7/7, 25/8

€695

€835

€499

14/7, 21/7, 28/7

€725

€865

€529

4/8, 11/8, 18/8

€765

€905

€569

