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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 6 Μέρες 

Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Πρέσπες, Νυμφαίο, Αρκτούρος, Μικρόκαστρο, Σιάτιστα, 

Μέτσοβο, Ιωάννινα, Ζαγόρια, Καλπάκι, Κόνιτσα 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ & ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Προσφέρουμε 10% έκπτωση στις πιο κάτω τιμές για κρατήσεις που θα γίνουν 

μέχρι 30 Ιουνίου 2020 
 

Αναχωρήσεις: 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 
 

Πτήσεις με BLUE AIR: 

ΟΒ5163 Λάρνακα – Θεσσαλονίκη 12:45 – 14:45        

ΟΒ5164 Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 15:30 – 17:30 
 

Τιμές ανά άτομο: Δίκλινο €629 / Τρίκλινο €599 / Μονόκλινο €779 / Παιδί €529 
 

1η Μέρα: Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Καστοριά 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη, 

παραλαβή από τους συνεργάτες μας και άμεση αναχώρηση για την γραφικότερη 

πόλη της Μακεδονίας, την Καστοριά με την πανέμορφη λίμνη.  Άφιξη, μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.  
 

2η Μέρα: Καστοριά – Πρέσπες 

Πρόγευμα. Σήμερα θα θαυμάσουμε την μαγευτική Καστοριά με τα αρκετά αρχοντικά 

και βυζαντινές εκκλησιές. Από την Καστοριά, μέσα σε τριάντα λεπτά θα φτάσουμε στις 

Πρέσπες. Γραφικές λίμνες πάνω στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβία. Εθνικός 

δρυμός Πρεσπών, πάρκα με εκατοντάδες ριζοπελεκάνων και άλλων πουλιών. Θα 

θαυμάσουμε  τα δύο μικρά νησάκια με πλωτές γέφυρες. Βιδρονήσι και Άγιο Αχίλλειο. 

Θα καταλήξουμε γραφικό οικισμό Ψαράδες. Προαιρετικό γεύμα σε παραλιακό 

ταβερνάκι. Προτείνουμε να απολαύσετε Καστοριανά εδέσματα, σαρμάδες με λάχανο 

τουρσί, κεφτέδες με μακάλο, γριβάδι στον ταβά και άλλες νοστιμιές. Αργά το 

απόγευμα, επιστροφή στην Καστοριά, για να χαρούμε ακόμη ένα βράδυ την γραφική 

πόλη. Σας προτείνουμε, άγρια μανιτάρια στο τηγάνι, ψητά κρεατικά, πιάτα με γίγαντες 

και μεζέδες παρέα με τσίπουρο. Ελεύθερο υπόλοιπο για να χαρείτε την ομορφιά της 

πόλης, καλντερίμια, πλακόστρωτα δρομάκια  και γραφικά μαγαζάκια πάνω στη λίμνη.  
 

3η Μέρα: Καστοριά Γύρος λίμνης – Νυμφαίο – Αρκτούρος 

Πρόγευμα. Ολοήμερη μαγευτική επίσκεψη γύρω από την Καστοριά και την λίμνη. 

Σπηλιά του Δράκου με εντυπωσιακό διάκοσμο με σταλακτίτες, προσκύνημα στο 

μοναστήρι Παναγίας Μαυριώτισας του 11ου αιώνα, Δισπήλι παραδοσιακό χωριό με 

το προϊστορικό οικισμό Λιμναίο, τις όμορφες συνοικίες Αποζάρι και Ντόλτσο. 

Επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Νυμφαίο και στο περιβαλλοντικό καταφύγιο του 

Αρκτούρου, όπου φιλοξενούνται άγρια ζώα. Επιστροφή στην Καστοριά και το βράδυ 

απολαύστε λιμνίσια ψάρια, τούρνα, πρικί και γριβάδι.  
 

4η Μέρα: Μικρόκαστρο – Σιάτιστα – Μέτσοβο – Ιωάννινα 

Πρόγευμα. Ετοιμασία των αποσκευών μας και αποχαιρετούμε την γραφικότερη πόλη 

της Ελλάδας. Φεύγοντας, πάρτε μαζί σας φασόλια γίγαντες κι ελέφαντες, κασέρι, 

κεφαλοτύρι και κεφαλογραβιέρα Καστοριάς από αιγοπρόβειο γάλα, τσίπουρο, 

τραχανά, χυλοπίτες, ζαχαροστράγαλα, λικέρ από κράνα και καρύδι, σάλιαρους 

(νηστίσιμοι κουραμπιέδες). Αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ηπείρου τα 

γραφικά Γιάννενα. Καθοδόν θα προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας Μικρόκαστρου στο ομώνυμο μοναστήρι και θα θαυμάσουμε την 

παραδοσιακή κωμόπολη Σιάτιστα. Συνεχίζουμε, για το παραδοσιακό Μέτσοβο, 
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γραφική Κωμόπολη στην Οροσειρά της Πίνδου. Θα κάνουμε μια μικρή ξενάγηση και 

θα απολαύσουμε γνήσια τυροκομικά προϊόντα του Μετσόβου. Προαιρετικό γεύμα. 

Τέλος, θα καταλήξουμε στα Ιωάννινα, την πόλη του Αλή Πασά και των θρύλων. Θα 

απολαύσουμε το όμορφο κάστρο, την λίμνη Παμβώτιδα, το νησάκι και άλλες 

ομορφιές της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, πολυτελές 

5* κέντρο των Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στα δωμάτια και θα απολαύσουμε ωραιότατο 

δείπνο, από ένα πλούσιο μπουφέ. Μην κοιμηθείτε, αλλά απολαύστε ένα ρομαντικό 

περίπατο στο Παραλίμνιο δρόμο γύρω από την λίμνη ή απολαύστε το ποτό σας στις 

αμέτρητες καφετέριες της πόλης. 
 

5η Μέρα: Ζαγόρια (Βίτσα, Μονοδένδρι, Χαράδρα Βίκου, Κήποι) – Καλπάκι – Κόνιτσα 

Πρόγευμα. Σήμερα θα απολαύσουμε τα Ζαγοροχώρια. Παραδοσιακά χωριά κτισμένα 

στην Τύμφη και Πίνδο. Το χωριό Βίτσα με τα πετρόκτιστα αρχοντικά, το παραδοσιακό 

Μονοδένδρι για να θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου και το βυζαντινό μοναστήρι 

της Αγίας Παρασκευής. Συνεχίζουμε για τους όμορφους Κήπους στην καρδιά του 

Ζαγορίου, με τις βρύσες των Κήπων και τα πολλά γεφύρια. Συνεχίζουμε για το χωριό 

Καλπάκι, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ακολούθως, ο δρόμος θα μας πάρει στην Κόνιτσα, παραδοσιακή πόλη της Τύμφης, 

όπου θα θαυμάσουμε το ψηλότερο γιοφύρι των Βαλκανίων 20 μέτρα ύψος. 

Προαιρετικό γεύμα στις παραδοσιακές ταβέρνες της Κόνιτσας και στην συνέχεια 

επίσκεψη στο σπίτι που έζησε τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα ο Άγιος Παϊσιος. 

Επιστροφή στα Ιωάννινα και απολαύστε το δείπνο σας στο ξενοδοχείο. 
 

6η Μέρα: Θεσσαλονίκη – Λάρνακα 

Πρόγευμα. Ετοιμασία αποσκευών και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη και στο 

Αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’ όπου θα πάρουμε την πτήση για την επιστροφή μας στην 

Κύπρο. 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα-Θεσσαλονίκη-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Αποσκευή μέχρι 20 κιλά. 

 Ξενοδοχεία 4* στην Καστοριά με πρόγευμα μόνο και 5* στα Ιωάννινα με πρόγευμα 

και δείπνο. 

 Κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, 

συνοδός/αρχηγός.  

 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φαγητά και ποτά, 

 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, σπήλαια, καραβάκια. 

 Ασφάλεια ταξιδίου προαιρετική. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 
 

Σημειώσεις:  

 Δεν προσφέρεται φαγητό στο αεροπλάνο. 

 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να 

παραλειφθεί καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και 

κανονισμών.  

 Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο 

αν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών και με πληρωμή επιτόπου.  


