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Πασχαλινή εκδρομή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

16-21 Απριλίου 2020 

 

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και  
το ταξιδιωτικό γραφείο Skylab Travel  
διοργανώνουν πενθήμερη  Πασχαλινή 
εκδρομή στις 16-21/4/20  στην 
Καστοριά  και την  Θεσσαλονίκη.  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να 
δηλώσουν συμμετοχή  στο τηλ.  99 
373000  ή στη διεύθυνση 
in.el.politismou @gmail.com   

 

Διαμονή : 4  βράδυα  Καστοριά,  1 βράδυ Θεσσαλονίκη   

 

Πτήσεις: BLUE AIR 

ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  16/4 0B5163      1245-1445                                                                         

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ 21/4 0B5161      530-1730 

 

 

Πρόγραμμα :  

16/04. Μεγάλη  Πέμπτη 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, παραλαβή 

από τους συνεργάτες μας και αναχώρηση για τη γραφικότερη πόλη της Μακεδονίας, την 

Καστοριά με την πανέμορφη λίμνη της. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Παρακολούθηση της Ακολουθίας της  Σταύρωσης του Κυρίου σε παρακείμενη εκκλησία. 

Διανυκτέρευση.  

 

17/04. Μεγάλη Παρασκευή 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για περιήγηση της πόλης της Καστοριάς με τους παραδοσιακούς 

οικισμούς και τις πάμπολλες βυζαντινές εκκλησίες και με στάση στο αξιόλογο λαογραφικό 

μουσείο, που στεγάζεται στο περίφημο αρχοντικό “Νεράντζη Αϊβάζη” και στη συνέχεια θα 
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επισκεφθούμε το Σπήλαιο του Δράκου που σύμφωνα με το μύθο φύλαγε άγρυπνος το 

χρυσορυχείο που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Μετά από μία μαγευτική παραλίμνια 

διαδρομή, θα επισκεφθούμε το βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας Μαυριώτισσας, που 

βρίσκεται στις όχθες της λίμνης. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με πρώτο σταθμό στο Νομό 

Φλώρινας, όπου θα επισκεφθούμε και θα γνωρίσουμε το πιο γνωστό παραδοσιακό χωριό στη 

Βόρεια Ελλάδα, το Νυμφαίο, με τα καλοδιατηρημένα διώροφα και πέτρινα σπίτια και το 

«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» - όπου και το καταφύγιο της σπάνιας στην Ελλάδα καφετιάς αρκούδας. 

Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον  λιμναίο οικισμό Δισπηλιό και από εκεί για το νέο-ανεγερθέν 

ενυδρείο γλυκού νερού που είναι και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και αποτελεί πόλο έλξης 

για τους φυσιολάτρες. Επιστροφή στην Καστοριά και το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε 

να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου σε ένα από τους ναούς της πόλης ή στο ναό 

του Αγίου Νικάνορα, πλησιέστερο ναό του ξενοδοχείου μας. Διανυκτέρευση. 

18/04  Μεγάλο  Σάββατο.  

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις λίμνες Πρέσπες που βρίσκονται στο τριεθνές, στα σύνορα 

δηλαδή Ελλάδας, Αλβανίας και Σκοπίων, μια από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. 

Επίσκεψη στο χωριό  Άγιος Γερμανός, με τον ομώνυμο βυζαντινό ναό. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου, που βρίσκεται στην Μικρή Πρέσπα και η 

πρόσβαση γίνεται με τα πόδια μέσω πλωτής γέφυρας, όπου θα δούμε τα ερείπια της ομώνυμης 

βυζαντινής Βασιλικής. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα / καφέ, χαλάρωση. Επιστροφή το 

απόγευμα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία και ακολούθως θα 

απολαύσουμε το Αναστάσιμο δείπνο μας με μαγειρίτσα και άλλα τοπικά εδέσματα. 

Διανυκτέρευση.  

19/04   Κυριακή του Πάσχα 

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη μέχρι το μεσημέρι όπου θα απολαύσουμε το πασχαλινό μας 

γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με αρνιά στη σούβλα και ζωντανή μουσική. Υπόλοιπη μέρα 

ελεύθερη για να απολαύσετε τις ομορφιές της Καστοριάς. Διανυκτέρευση. 

20/04  Δευτέρα του Πάσχα 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη, με σταθμό στη Ιερά Μονή της Παναγίας 

Σουμελά, πνευματικό σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού που βρίσκεται στις πλαγιές του 

Βερμίου κοντά στο ορεινό χωριό Καστανιές, κατάφυτο από καστανιές, δρύες, οξιές και έλατα. 

Άφιξή στη Θεσσαλονίκη και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος 

χρόνος.  
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21/04  Τρίτη του Πάσχα 

Ελεύθερο πρωϊνό. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 
16 - 21/4 €595 €780 €500 

 

Περιλαμβάνονται 

- -Αεροπορικό εισιτήριο &  φόροι αεροδρομίων Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα με 
BLUE AIR 

- 1 αποσκευή 32 κιλά και μια χειραποσκευή 55χ40χ20  έως 8 κιλά 
- Διαμονή 4 βράδια στο ξενοδοχείο CHLOE 3* superior στην Καστοριά και 1 βράδυ 

στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  σε ξενοδοχείο 4 * με πρόγευμα 

- Εκδρομές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
- Μαγειρίτσα το Μεγάλο Σάββατο και Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα σε 

τοπικό εστιατόριο. 
- Έμπειρος Συνοδός 
- ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται 

- Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία: Είναι ανά δωμάτιο / ανά ημέρα και είναι πληρωτέος 
στο ξενοδοχείο της διαμονής σας (  3* 1,50€ / 4* 3,00€ / 5*  4,00€ ) Ό, τι ρητά δεν 

αναφέρεται (είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ) ή 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

Πληροφορίες - Κρατήσεις  τηλ. 99 373000.   Η θέση εξασφαλίζεται με προκαταβολή 250 

ευρώ. Καταθέσεις στον λογαριασμό Τράπεζας Κύπρου X.X.TRAVEL DIARIES LIMITED 

357028375382.  Για ηλεκτρονικές καταθέσεις: IBAN CY 36002001950000357028375382 

SWIFT /BIC BCYPCY2N.  

 

 


