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ΕΚΔΡΟΜΗ  14-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020 
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συμμετοχή στο Πανελλήνιο γλέντι των Βλάχων στη Σαμαρίνα στις 16 Αυγούστου 

 

Ξενοδοχεία: 

 Esperos Palace Luxury & Spa Hotel 4* www.esperospalacekastoria.gr Καστοριά  

 Epirus Palace 5*   www.epiruspalace.gr Ιωάννινα 

 

 Μια μοναδική εκδρομή  με εκπληκτικά  χρώματα  της  βορειοδυτικής,  κεντρικής Ελλάδας  και 

ζωγραφιστές  πινελιές  βουνού,  θάλασσας, λιμνών και Προσκυνηματικών  - πολιτισμικών θησαυρών.                                                                                                                                             

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ – AΡΚΤΟΥΡΟΣ -  ΣΑΜΑΡΙΝΑ [Βλάχικο Γλέντι] ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

– ΝΗΣΑΚΙ -  ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ   ΒΙΚΟΥ- ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΟΝΙΤΣΑ –  ΚΑΛΠΑΚΙ - 

ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ – ΠΑΛΑΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN: Λάρνακα – Θεσσαλονίκη 10.20 – 12.20 &  

                                    Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 7.45- 9.35 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΩΡΑ 

LCA SKG 14-Aug-2020 OA-551  10.20 -12.20                                       

7.45-9.35  SKG LCA 21-Aug-2020 OA-550  

ΔΙΑΜΟΝΗ: Καστοριά 2 , Ιωάννινα 3,   Θεσσαλονίκη 2  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα 12/8 : Λάρνακα  - Θεσσαλονίκη -  Καστοριά 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  δύο  ώρες  πριν από την πτήση. Αναχώρηση για 

Θεσσαλονίκη. Επιβίβαση στο λεωφορείο και μέσω της υπερταχείας Εγνατίας οδού 

φθάνουμε στην Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. θα κάνουμε τον μικρό  γύρο 
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της λίμνης με τον μεταβυζαντινό πολιτισμικό της πλούτο, συνδυάζοντας τη φυσιολατρική 

απόλαυση και την επιβλητική θεοκατάνυξη των διάσπαρτων εκκλησιών. Ξενάγηση στη 

Σπηλιά του Δράκου με τον εντυπωσιακό του σταλακτικό διάκοσμο που περιλαμβάνει επτά 

υπόγειες λίμνες, 10 αίθουσες και πέντε  διαδρόμους με σταθερή θερμοκρασία 18 βαθμούς 

Κελσίου. Ακολουθεί  προσκύνημα στην παρακείμενη  Μονή Μαυριώτισσας με τις 

σπουδαίες αγιογραφίες του 13ου αιώνα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην παραδοσιακή 

γειτονιά  Ντολτσό πλημμυρισμένη με  αρχοντικά  και πέτρινα σοκάκια του 18ου  αιώνα. 

Διανυχτέρευση. 

2η μέρα :  Πρέσπες  - Ψαράδες - Νησάκι Αγίου Αχιλλείου - Φλώρινα - Νυμφαίο - 
Αρκτούρος  
Μετά το πρόγευμα ξεκινούμε  για τον παραδοσιακό οικισμό  Νυμφαίο  στα 1400 μέτρα που 
συγκαταλέγεται στα 10 γραφικότερα  χωριά της Ευρώπης.  Βόλτα στα αξιοθέατα  του 
χωριού. Πεζή επίσκεψη στο καταφύγιο της αρκούδας, τον Αρκτούρο,  σε δασώδη περιοχή 
εκπληκτικής ομορφιάς. Συνεχίζοντας   φθάνουμε στη Φλώρινα  για  ολιγόλεπτη χαλάρωση.  
Μέσω καταπράσινης διαδρομής που τέρπει τους οφθαλμούς μέσω του Πισοδερίου με το 
χιονοδρομικό του  κέντρο,  φθάνουμε  στις εντυπωσιακές λίμνες Πρέσπες που αποτελούν 
τα τριεθνή «υγρά σύνορα» Ελλάδας, Σκοπίων και Αλβανίας.  Θα επισκεφθούμε το νησάκι 
του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα το οποίο συνδέεται με την απέναντι όχθη με πλωτή 
ξύλινη γέφυρα. Εκεί σώζονται  πέντε βυζαντινοί ναοί και γλυπτά των Ελληνιστικών και 
Ρωμαϊκών Χρόνων. Προχωρούμε στον γραφικότατο παραλίμνιο οικισμό Ψαράδες  στη 
Mεγάλη Πρέσπα, που ιδρύθηκε  στα μέσα του 14ου αιώνα από Θεσσαλούς ομήρους.  Μέσω 
διαφορετικής  διαδρομής επιστρέφουμε στην Καστοριά.  Διανυκτέρευση. 

 
 
3η μέρα.   [ 16/8]  Πίνδος  -  Σαμαρίνα - Μνημείο  Αννίτσα – Ιωάννινα 
Μετά το πρόγευμα,  ανηφορίζουμε για τον βόρειο όγκο της  Πίνδου μέσω όμορφης 

διαδρομής.  Σταματούμε στον   λόφο Αννίτσα όπου βρίσκεται το μνημείο των μαχητών 

Γρεβενιωτών του 1940 όπου γράφτηκαν χρυσές σελίδες στην Ελληνική ιστορία στο 

αιματοβαμμένο μέτωπο  του  1940.  Φθάνουμε στη   Σαμαρίνα το μεγαλύτερο Βλαχοχώρι 

και το ψηλότερο χωριό στην Ελλάδα και την  Βαλκανική στα 1650 μέτρα κάτω από το βουνό 

Σμόλικας  σε καταπράσινη πλαγιά με τρεχούμενα νερά. Στην  πλατεία μαζεύονται χιλιάδες 

όπου γης Σαμαριναίοι και ξένοι επισκέπτες για το μεγάλο γλέντι του Δεκαπενταύγουστου. 

Εκεί θα δούμε και την παλιά εκλησία της  Μεγάλης Παναγιάς με ένα αιωνόβιο πεύκο 

φυτρωμένο ψηλά στη στέγη του ιερού, με αόρατες τις ρίζες του. Καταλήγουμε  στα 

Ιωάννινα.  Περιήγηση στο Κάστρο Ιτς Καλέ  με το νεότευκτο Μουσείο Αργυροχοίας και το 

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.  [ Προαιρετικά : α.   Επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος με 

τους φανταχτερούς σταλαγχτίτες και σταλαγμίτες β.  Επίσκεψη με βάρκα και ακολούθως 

πεζή στο Νησάκι της Κυρά Φροσύνης με το Μουσείο του Αλή Πασά, τη Μονή 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/192531.jpg
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Φιλανθρωπίνων και  άλλα αξιόλογα μνημεία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

4η ΜΕΡΑ.   ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ  - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  

Πρόγευμα. Ξεκινούμε  για  το χωριό Γλυκύ για επίσκεψη στις πηγές του θρυλικού ποταμού 

Αχέροντα  κάτω   από το ιστορικό Σούλι σε τοπίο απίστευτης ομορφιάς. Συνεχίζουμε για 

την  αρχόντισσα του Ιονίου την Πάργα για να απολαύσουμε τις πολύχρωμες   φυσικές 

πινελιές της,  να θαυμάσουμε  το επιβλητικό Ενετικό κάστρο και να σεργιανίσουμε στα 

γραφικά δρομάκια της με τα χαριτωμένα μαγαζιά.                                                                                                                                                                                             

Μέσω πανέμορφης διαδρομής με φόντο τα νησιά του  Ιονίου και τα βουνά της Ηπείρου 

καταλήγουμε   στα μαγευτικά  Σύβοτα με τα τιρκουάζ  νερά, τις χρυσαφένιες παραλίες 

πνιγμένης στο πράσινο.  Σταθμός στο γραφικό λιμανάκι με τα πολυτελή κότερα. 

Προαιρετική βόλτα με  πλοιαράκι  στα  μικρά  φιόρδ  της  πολυνησίας που καθηλώνουν  και 

τον πιό απαιτητικό  φυσιολάτρη.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

5η  μέρα. ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ  - ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μονοδένδρι όπου θα αντικρύσουμε το φαράγγι του 

Βίκου, το βαθύτερο της Ευρώπης,  από την  θέση Οξιά που κόβει την ανάσα.  Συνεχίζουμε 

για το ιστορικό Καλπάκι Περιήγηση στο Πολεμικό Μουσείο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 

1940-1941.  Προχωρούμε για το Μπουράζανι στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας για 

προσκύνημα στο µμοναστήρι της Παναγίας της Μολυβδοσκέπαστης βυζαντινού ρυθμού, µε 

ψηλό τρούλο και καλοδιατηρημένες αγιογραφίες του 13ου–18ου αιώνα. [Αν υπάρχει 

διαθέσιμος χώρος,  προαιρετική επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο «Μπουράζανι»]    

Συνεχίζουμε για την αρχόντισσα Κόνιτσα με το επιβλητικό  τοξωτό  γεφύρι της.    

Επιστροφή  στα Ιωάννινα.  Βόλτα στην  πόλη. Διανυκτέρευση.  

 

6η μέρα. Μέτσοβο -  Μετέωρα – Παλαιός Παντελεήμωνας – Θεσσαλονίκη.  
Πρόγευμα.Ξεκινούμε για τό Μέτσοβο το μεγαλύτερο Βλαχοχώρι στα 1250 μέτρα 
υψόμετρο.  Περιήγση στα σπουδαία αξιοθέατα όπως το Μουσείο του Αρχοντικού Τοσίτσα,  
η Πινακοθήκη Αβέρωφ, το οινοποιείο << Κατώγι  Αβέρωφ>> και η εκκλησία της Αγίας  
Παρασκευής  του 13ου αιώνα όπου τα σκαλίσματα ξυλόγλυπτου τέμπλου παριστάνουν  
γεγονότα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Προχωρώντας προς την Καλαμπάκα θα 
θαυμάσουμε  τους θεόρατους βράχους των Μετεώρων με  τα βυζαντινά μοναστήρια στις 
κορυφές τους να... αγγίζουν τα ουράνια.  Διασχίζοντας τον Θεσσαλικό κάμπο φθάνουμε στον  
παραλιακό Πλαταμώνα στις ακτές Ολύμπου. Ανηφορίζοντας, φθάνουμε στον παραδοσιακό 
οικισμό Παλαιού Παντελεήμωνα με φόντο τον θρυλικό Όλυμπο, το κάστρο του 
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Πλαταμώνα και  άπλετη θέα στις χρυσαφένιες ακτές της Πιερίας. Καταλήγουμε στην 
Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση.  
 
 
 
7η μέρα.  Θεσσαλονίκη.   
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα για αυτόβουλες δραστηριότητες, όπως ψώνια, επίσκεψη σε 
Μουσεία, βυζαντινούς ναούς, μίνι βόλτα για καφέ /ποτό με το καραβάκι από τον Λευκό 
Πύργο στον Θερμαϊκό Κόλπο με  εκπληκτικό φόντο την πόλη και τα κάστρα.  Προαιρετικό 
δείπνο με ζωντανή μουσική.  Διανυκτέρευση. 
 
 
8η μέρα.  Αεροδρόμιο Μακεδονία – Λάρνακα. 
Πρόγευμα. Μετάβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήσης της επιστροφής μας στην 
Κύπρο. 
 

ΤΙΜΗ ανά άτομο: 

  Δίκλινο € 650 .  Τρίκλινο € 640.  Μονόκλινο € 800. Παιδί  € 500 [ έως 12 ετών]            

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :   

Αεροπορικό εισιτήριο με φόρους, μια τσαντούλα χειρός ή πλάτης, μία χειραποσκευή 8 

κιλών, μία βαλίτσα 23 κιλών,  διαμονή δύο βράδια στην Καστοριά στο   Esperos Palace 

Luxury & Spa Hotel 4*  με  ημιδιατροφή, τρία  βράδια στο Epirus Palace 5* στα Ιωάννινα 

με ημιδιατροφή  και δύο βράδια  στην Θεσσαλονίκη σε  επιλεγμένο ξενοδοχείο  3* με 

πρόγευμα,  μεταφορές στην Ελλάδα, εκδρομές - περιηγήσεις βάσει του προγράμματος,  

αρχηγός  - συνοδός,  ΦΠΑ .                                                                                                        

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι διανυκτέρευσης που καταβάλλονται απευθείας στην 

υποδοχή του ξενοδοχείου και είναι ανά δωμάτιο ανά βράδυ €: 4 για 5*, €3 για 4* και €1.5 

για 3*.  Ό, τι ρητά δεν αναφέρεται, όπως είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς 

χώρους ή ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Η σειρά εκτέλεσης των 

διαδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί οτιδήποτε από το πρόγραμμα.  
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλέφωνα 22 720000,  99 37300                                                                        

και in.el.politismou@gmail.com.  

Η κράτηση θέσης εξασφαλίζεται με προκαταβολή, 250 ευρώ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ:  Κατά νόμον υπεύθυνο γραφείο, Skylab Τravels, Aχαιών 8 Λευκωσία, μέλος ACTA 

και ΙΑΤΑ 

Λόγω του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και επειδή  η εξεύρευση  πρόσθετων 

αεροπορικών εισιτηρίων σε προσιτές τιμές  είναι αδύνατη, καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να κρατήσουν θέση το συντομότερο. 

 

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

357028375382 Για ηλεκτρονικές καταθέσεις:  IBAN CY 36002001950000357028375382 

SWIFT /BIC  BCYPCY2N.                                                                                                                                                      
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