
 Βυζαντινή Οχρίδα 3 μέρες 24-26/12 & 06-08/01. Οδικώς

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Μπίτολα (Μοναστήρι) – Οχρίδα.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Αφού περάσουμε τα σύνορα
συνχίζουμε για το Μοναστήρι. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στην πόλη για καφέ.
Συνεχίζουμε για τη γραφική πόλη της Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

2η Μέρα | Οχρίδα – Περιήγηση πόλης.

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στα γραφικά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά και τις
Βυζαντινές εκκλησίες της πόλης του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας, τα μικρομάγαζα
με τα είδη λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Το απόγευμα επίσκεψη στο γειτονικό θέρετρο της
Στρούγκας, όπου και θα κάνουμε βόλτα στον πεζόδρομο με το πολύ γραφικό χρώμα.
Επιστροφή στην Οχρίδα και προαιρετική κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος). Δείπνο στο
ξενοδοχείο.

3η Μέρα | Οχρίδα – Όσιος Ναούμ – Θεσσαλονίκη.

Πρωινό. Ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο
Βυζαντινό μοναστήρι του Όσιου Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες στη νότια πλευρά
της λίμνης, κτισμένο το 10ο αιώνα, σε μία περιοχή που ήταν ολόκληρη έδρα της
Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Γεύμα και αναχώρηση για σύνορα Νίκης, με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

Βυζαντινή Οχρίδα 3 μέρες Αναχώρηση: 24/12 & 06/01 - Πακέτο
εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ.

Μονόκλινου
Γενικές

Πληροφορίες

Park Golden
View 4* Πλήρης

διατροφή

Early
booking

τιμή: 145€
Κανονική
τιμή: 155€

Early
booking

τιμή: 109€
Κανονική
τιμή: 119€

75

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. Πλήρης διατροφή (2 πρωινά, 2 γεύματα & 2 δείπνα)
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου - Όχι εορταστικά στον χώρο του
ξενοδοχείου. μετακινήσεις, περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας καθ'όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 7€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 15€.
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.


