ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΧΡΙΔΑ – ΣΚΟΠΙΑ
19/5 – 23/5
1η ημέρα : ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΟΧΡΙΔΑ
Αναχώρηση από Ξυλόκαστρο στις 06,30 στάσεις για καφέ και γεύμα στη Φλώρινα. 'Άφιξη
στο συνοριακό σταθμό ΝΙΚΗΣ. Διατυπώσεις και συνεχίζουμε μέσω ΜΠΙΤΟΛΑ (Μοναστήρι)
την αρχαία Βυζαντινή ΗΡΑΚΛΕΙΑ, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο για να γνωρίσουμε και την
πόλη, ελεύθερο χρόνο για καφέ. Το απόγευμα φτάνουμε στη γραφική λίμνη της ΟΧΡΙΔΑΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΟΧΡΙΔΑ –ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στην Βυζαντινή ΟΧΡΙΔΑ, που βρίσκεται φωλιασμένη στην
όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια,
τα παλιά αρχοντικά και τις Βυζαντινές εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, Αγ. Παντελεήμονας, θα
δούμε το αρχαίο θέατρο. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό και στα μικρομάγαζα με τα
είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Προαιρετικά πανοραμική κρουαζιέρα στην όμορφη λίμνη
της Οχρίδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μια βόλτα μια παραλίμνια
διαδρομή μας οδηγεί στο ωραιότατο Βυζαντινό μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ, στη νότια
πλευρά της λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες χτισμένο στο 10ο αιώνα όπου όλη η
περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, Δείπνο,
διανυκτέρευση, διασκέδαση ..
3η ημέρα : ΟΧΡΙΔΑ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ - ΣΚΟΠΙΑ
Μετά το πρόγευμα μια σύντομη βόλτα στη Στρούγκα, ελεύθερος χρόνος στο πεζόδρομο
όπου θα δομεί της πηγές του πόταμου Drim. στην συνέχεια μια πολύ όμορφη περιοχή θα
ξετυλιχθεί μπροστά μας καθώς θα διασχίζουμε το μεγάλο φαράγγι ΡΑΝΤΙΚΑ, δίπλα στον
ποταμό ΝΤΡΙΜ, όπου η φύση κάνει πολύ έντονη την παρουσία της σε μια πανδαισία
χρωμάτων. Φθάνουμε στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΠΤΙΣΤΗ, επίσκεψη
και συνεχίζουμε για Σκόπια. Περιήγηση με το λεωφορείο, ελεύθερος χρόνος στο κέντρο να
αποπλανούμαι την βόλτα μας στην αγορά. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα : ΣΚΟΠΙΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Πρωινό κα ξενάγηση στην είσοδο της παλιάς πόλης, δίπλα στην πέτρινη γέφυρα του
Βαρδάρη, ορθώνεται η εκκλησία του Sveti Dimitrija (Άγιος Δημήτριος), ένα κομψό
θρησκευτικό κτίσμα του 1886. Ακριβώς απέναντι βρίσκονται τα τουρκικά λουτρά Daud
Pasa Baths, που σε παλαιότερες εποχές ήταν τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, σήμερα
στεγάζουν την γκαλερί «City Art Gallery» με εκθέματα μοντέρνας τέχνης. Τα νερά του
ποταμού Βαρδάρη χωρίζουν τα Σκόπια σε δύο ετερόκλητα τμήματα, που πραγματικά
ξαφνιάζουν ευχάριστα τον επισκέπτη. Χρέη συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους δύο
διαφορετικούς κόσμους της πόλης εκτελεί η πετρόκτιστη γέφυρα του Βαρδάρη (15ου
αιώνα), το σήμα-κατατεθέν της πρωτεύουσας. Στην συνέχεια αποχωρούμαι και με
ενδιάμεσες στάσεις , φθάνουμε το απόγευμα στην όμορφη Καστόρια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα : ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Πρωινό και στις 10,30 περιήγηση στη πόλη της Καστοριάς. Γεύμα στη πόλη και στη
συνέχεια 15,00 αναχώρηση για Ξυλόκαστρο με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ.

Τιμή κατ’ άτομο : 240,00 €
Στη παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται
1. Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
2. Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* σε δίκλινα δωμάτια με ημιδιατροφή στην
Οχρίδα.
3. Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* σε δίκλινα δωμάτια με ημιδιατροφή στα
Σκόπια.
4. Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* σε δίκλινο δωμάτια με πρωινό στη Καστοριά.
5. Εκδρομές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμά μας.
6. Ξεναγός – αρχηγός εκδρομής σε Οχρίδα και Σκόπια.

Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους καθώς και φόρο
διαμονής.

