
1η  ημέρα:  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΣΥΝΟΡΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για το χωριό 
Νυμφαίο (παλαιότερα Νιβέστα ή και Νέβεσκα) έναν πανέμορφο ορεινό οικισμό 
(υψόμ. 1.350)[2] που έχει χαρακτηρισθεί από το 1978 ως «διατηρητέος 
παραδοσιακός οικισμός». Υπάγεται στο Δήμο Αμυνταίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού Φλώρινας, στις 
ανατολικές κλιτύες του όρους Βέρνου, σε απόσταση 57 χλμ. από την πόλη της 
Φλώρινας. Παγκόσμιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα 
δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της 
U.N.E.S.C.O. διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την άριστη 
διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο 
κατάστημα των DUTY FREE. Φτάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την 
εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφέρεται και ως «η πόλη των 
προξένων», δεδομένου ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. 
Όντας έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, 
χαρακτηριστικότερα όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία 
από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες της Βόρειας Μακεδονίας , η 
σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι (19ος αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το 
Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών 
του 19ου και των αρχών του 20 ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της 
πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως 
χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση 
της Χριστιανοσύνης, με τις 365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και στη συνέχεια θα έχουμε δείπνo.
 
2η  ημέρα: ΒΑΡΝΑ, ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας, όπου θα πάρουμε μια 
παραλίμνια διαδρομή που μας οδηγεί στο ωραιότατο Βυζαντινό μοναστήρι του 
Οσίου Ναούμ στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες 
χτισμένο στο 10ο αιώνα όπου όλη η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης 
αρχιεπισκοπής. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος 
να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Στη 
συνέχεια μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας, επίσκεψη στην πανέμορφη 
πόλη , που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά 
και τις Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας. Y
πόλοιπος χρόνος ελεύθερος στα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης και 
κεραμικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο . Διαν/ση.

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

15/04 149€ 99€ 215€Belvedere 4* 

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο∆ιατροφή

Ηµιδιατροφή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Τιµή σε
µονόκλινο

3η  ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ, ΣΤΡΟΥΓΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για μία προαιρετική κρουαζιέρα 
στα νερά της λίμνης με θέα τις ειδυλλιακές όχθες, τα ψαροχώρια και τις 
Βυζαντινές εκκλησίες. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γραφική Στρούγκα, 
το λασποχώρι του δάσκαλου Δημητρίου Milladinov, απόφοιτου της Ελληνικής 
σχολής των Ιωαννίνων που δίδαξε εδώ το 1850 Πλούταρχο και Θουκυδίδη. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τα σύνορα. Διέλευση συνόρων και 
αναχώρηση για την πόλη μας με ανάλογες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. 
Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΝΥΜΦΑΙΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΠΙΤΟΛΑ
ΟΧΡΙΔΑ
ΣΤΡΟΥΓΚΑ

3
ΗΜΕΡΕΣ

Oχρίδα

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή


