
 
1η ημέρα: ΜΗΛΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

 Αναχώρηση με το πρώτο F/B για Ηγουμενίτσα και ύστερα από τις καθιερωμένες μας στάσεις πρώτος μας σταθμός είναι  το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μηλιά όπου φιλοξενούνται οι  μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες του κόσμου με μοναδικά ευρήματα 

που φέρνουν διαχρονικά στο φως την προϊστορία των Γρεβενών .Στη συνέχεια  επόμενος σταθμός η Ιερά Μονή Παναγίας 

Μικρόκαστρου-Σιάτιστα όπου είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου με την  θαυματουργή εικόνα  της Παναγίας. 

Έπειτα θα φτάσουμε στη πανέμορφη πόλη της Καστοριάς όπου θα ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και θα 

πραγματοποιήσουμε περιήγηση στη πόλη που είναι  πλαισιωμένη από τα επιβλητικά βουνά Γράμμο και Βίτσι, η φημισμένη 

πόλη των γουναράδων, αντικατοπτρίζεται αιώνες τώρα στα ασάλευτα νερά της λίμνης Ορεστιάδας. Χτισμένη αμφιθεατρικά, 

πάνω σε μια στενή χερσόνησο, ξελογιάζει τους επισκέπτες με τα αστείρευτα κάλλη της, την αρχοντιά και τη γαλήνια αύρα 

της.  Προαιρετική βραδινή έξοδο. 

2η ΜΕΡΑ:  ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΨΑΡΑΔΕΣ 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τις Πρέσπες. Λίγο πριν θα κάνουμε μία στάση για ένα καφεδάκι στο ξακουστό χωριό 
των Πρεσπών τον Άγιο Γερμανό, που πήρε το όνομα του από την ομώνυμη Βυζαντινή εκκλησία. Έχει σήμερα 200 κατοίκους. 
Συνεχίζουμε για την μικρή Πρέσπα όπου θα περάσουμε από την όμορφη πλωτή γέφυρα να πάμε στον Άγιο Αχίλλειο. 
Αργότερα θα επισκεφτούμε την μεγάλη Πρέσπα και το τελευταίο Ελληνικό χωριό που κοιτάζει από την μία πλευρά την 
Αλβανία και από την άλλη τα Σκόπια με τους φιλόξενους  Ψαράδες. Εκεί έχει πολλές και ωραίες ταβέρνες και μπορούμε να 
γευματίσουμε ελεύθερα. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν βαρκάδα στην μεγάλη Πρέσπα και να φτάσουν μέχρι τα 
ασκηταρειά στις όχθες της λίμνης με τις όμορφες Αγιογραφίες. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
3η ΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΥΜΦΑΙΟ 
Πρωινό και επίσκεψη στην Φλώρινα τη πόλη με τη γοητευτική ατμόσφαιρα με το ποταμό Σακουλέβα, τα εντυπωσιακά 
αρχοντικά, η παλιά αγορά και τα σπουδαία μουσεία, πέτρινοι διατηρητέοι οικισμοί και μια πρωτεύουσα που χαρακτηρίζεται 
έντονα από το υγρό στοιχείο συνθέτουν το «αγγελοπουλικό» τοπίο της περιοχής της Φλώρινας, της περιοχής που ενέπνευσε 
τον αξέχαστο σκηνοθέτη να υμνήσει την ομορφιά και την ζωή. Την καθιστούν την ιδανική πρόταση για  ορεινές  εξορμήσεις. 
Όπου θα έχουμε χρόνο και την ευκαιρία να την ανακαλύψουμε. Επόμενος σταθμός για το μεσημεριανό μας γεύμα στο 
ορεινό Νυμφαίο στην πλαγιά του όρους Βίτσι σε υψόμετρο 1.350μ  με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια, το 
ερειπωμένο Αρχοντικό - Αρχηγείο του Μακεδονικού αγώνα αλλά και το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας "Αρκτούρος"  
Επιστροφή στη πανέμορφη φημισμένη πόλη των γουναράδων – Καστόρια, προαιρετική έξοδο. 

4η ημέρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ -ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ 
 Πρωινό και αναχωρούμε για το εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων  Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που  
δημιούργησε στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός  δάσκαλος και ταλαντούχος καλλιτέχνης κ. Δημήτρης  Παναγιωτίδης. 
Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια  της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το  υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο 
ενυδρείο γλυκού  νερού των Βαλκανίων σε ένα διώροφο κτίριο 450  τετραγωνικών μέτρων που υπόσχεται να χαρίσει  
μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα δούμε την 
Παναγία τη Μαυριώτισσα  και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περίπατο στον  παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο 
Ντολτσό,  η παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια,  τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. 
Στη συνέχεια η διαδρομή μας θα καταλήξει στην Ηγουμενίτσα απ’ όπου θα πάρουμε το F/B για το νησί μας γεμάτοι εικόνες 
και όμορφες εντυπώσεις ! 
Περιλαμβάνονται: 
-Εισιτήρια φέρρυ-μποτ ( Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα) 
-Ξενοδοχείο 3*** με πρωινό 
-Πούλμαν κλιματιζομενο/υπερυψωμένο για το οδικό μας ταξίδι με άριστο και  έμπειρο προσωπικό 
-Διαδρομές, περιηγήσεις ,επισκέψεις, μετακινήσεις  του προγράμματος 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 -Φαγητά, ποτά και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα  
 
-ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

 Πληροφορίες-δήλωση συμμετοχής :  2661047955    -   6945420163    -  6948400993 
*Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού 
 COVID-19 ή νόσησης ή αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών ή RAPID 48 ωρών) 
*ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ !  ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ! 


