Αθ. Μωραΐτης O.E. – Tourist & Travel Agency
“Narkissos Travel”
Τηλ.: +30-27410-28588 Fax: +30-27410-25073
Διεύθυνση: Πατρών 19, Κόρινθος Τ.Κ.: 20100

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΠΟ 19 έως 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΠΡΕΣΠΕΣ
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜ. 140 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4*
ΦΑΓΗΤΟ ΠΡΩΙ - ΒΡΑΔΥ
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1Η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αναχώρηση το πρωί για Μέτσοβο, με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Επίσκεψη στην πόλη και
παραμονή για το μεσημεριανό μας φαγητό. Εν συνεχεία
αναχωρούμε για την Καστοριά. Στις γειτονιές Απόζαρι και
Ντολτσό, στέκονται αγέρωχα τα καστοριανά αρχοντικά που
χτίστηκαν γύρω στο 17ο & 18ο αιώνα και αποτελούν τους
αυτόπτες μάρτυρες της οικονομικής ακμής των
Καστοριανών γουνοποιών. Άφιξη στην Καστοριά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο , διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μετά το πλούσιο πρωινό μας αναχωρούμε για Πρέσπες.
Άφιξη στις Πρέσπες και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από
Άγιος Αχίλλειος ή Χαΐλλι, την νησίδα που βρίσκεται στη
λίμνη της Μικρής Πρέσπας και συνεχίζουμε για το χωριό
Ψαράδες το μοναδικό ελληνικό χωριό στις όχθες της

μεγάλης Πρέσπας, όπου θα κάνουμε στάση για το
μεσημεριανό μας φαγητό. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε
στην Καστοριά, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια
στα περίφημα γουναράδικά της. Δείπνο και το βράδυ
ελεύθερη στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Γιάννενα. Φτάνουμε
στην
πόλη και
κάνοντας
περιήγηση
της
πόλης
καταλήγουμε στην λίμνη. Παραμονή εδώ δίπλα στην
λίμνη, κεντρικό σημείο για φαγητό και καφέ μέσα στην
δροσιά στα πλατάνια, ψώνια, διάφορα σουβενίρ και ένα
μπακλαβά Γιαννιώτικο θα
μας αποζημιώσει
στην
παραμονή μας. Επιβίβαση για επιστροφή στην πόλη μας,
με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη
αυτή εκδρομή.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 140€ /ΑΤΟΜΟ (ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ)
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

 Μεταφορά με πούλμαν σύγχρονης τεχνολογίας του γραφείου
μας
 Ξενοδοχείο 4* ( CHLOE HOTEL ) με πρωινό και δείπνο
στην Καστοριά.
 Ξεναγήσεις περιηγήσεις
 Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνεται:
νέος φόρος διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται στο
ξενοδοχείο! 1,50 ευρώ / δωμάτιο για τον φόρο
διαμονής.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

