
 80€ σε δίκλινο
105€  σε μονόκλινο

Το πρωί του Σαββάτου θα δώσουμε ραντεβού στο κιόσκι δίπλα από τα εκδοτήρια νέου λιμένα
στς 07:00, ώστε να αναχωρήσουμε με το πρωινό ferry boat.
Η πρώτη μας στάση θα είναι το χωριό Σμίξη. Από εκεί, βόλτα στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Βασιλίτσας, όσοι θέλουν θα παραμείνουν εκεί για σκί και διασκέδαση. Αφού απολαύσουμε το
καφεδάκι μας, όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν στο χιονοδρομικό, θα επισκεφτούμε την
ξακουστή Σαμαρίνα, ένα πασίγνωστο χωριό, τραγουδισμένο στα δημοτικά μας τραγούδια,
χτισμένο στο Σμόλικα σε ύψος 1.650 μ. περίπου, μέσα σε ένα ανεπανάληπτης ομορφιάς τοπίο.
Ελεύθερος χρόνος για να γευματίσουμε και αναχώρηση για τη Καστοριά. Αφιξη στο ξενοδοχείο
μας, τακτοποιήση και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε τη πόλη. Διανυκτέρευση.

      2η μέρα Κυριακή 29 Ιανουαρίου: Καστοριά - Πρέσπες - Ηγουμενίτσα
Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο του Δράκου και τη Μονή της Παναγίας της
Μαυριώτισσας. Το σπήλαιο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης. Στη Σπηλιά του Δράκου,
που είναι από τα εντυπωσιακότερα αξιοποιημένα στον Ελλαδικό χώρο, δεν έχουν βρεθεί ίχνη
ανθρώπινης παρουσίας, έχουν βρεθεί όμως οστά αρκούδας των σπηλαίων ηλικίας 10.000 ετών.
Η σπηλαία άρκτος είναι μια από τις μεγαλύτερες αρκούδες που έχουν ζήσει με βάρος που
μπορούσε να φτάσει και μισό τόνο και ύψος περισσότερο από 2,5 μέτρα σε όρθια στάση. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τις λίμνες Πρέσπες, τον υδροβιότοπο που έχει χαρακτηρισθεί
Εθνικός Δρυμός. Η χλωρίδα και η πανίδα των λιμνών είναι εξαιρετικά πλούσια. Εδώ υπάρχουν
1300 είδη φυτών, 11 είδη ψαριών, 20 είδη ερπετών και 250 είδη πουλιών. Πρώτη στάση στον
Άγιο Αχίλλειο και έπειτα θα συνεχίσουμε  στη παραλίμνια περιοχή των Ψαράδων, που θα
απολάυσουμε το περίπατο μας και το μεσημεριανό μας σε γραφική ταβέρνα του χωριού. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Ηγουμενίτσα απ’ όπου και θα πάρουμε το πλοίο για την
επιστροφή.

2-ήμερη Εκδρομή στη Βασιλίτσα - Πρέσπες - Καστοριά

28 - 29 Ιανουαρίου
1η μέρα Σάββατο 28 Ιανουαρίου: Ηγουμενίτσα-Βασιλίτσα - Καστοριά

Τιμή κατά άτομο:

Περιμβάνονται:

Δεν Περιμβάνονται:

 Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
 Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας
 Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Συνοδός
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια
1 διανυκτέρευση στη Καστοριά σε ξενοδοχείο 3*

Ποτά, έξοδα διασκέδασης και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα.
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

 Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!


