ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
12-15/04/2018
4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις
1η μέρα 12/04/2018
Αναχώρηση το πρωί από Πάτρα ωρα 06.00 για τα σύνορα με ενδιάμεσες στάσεις περνάμε το
συνοριακό έλεγχο άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο πάνω στην λίμνη και τον ποταμό Τσέρνι
Ντριμ. Περίπατος στην πόλη της Στρούγκα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα 13/04/2018
Πρόγευμα, και διαδρομή καταπληκτικής ομορφιάς, μέσα στην φύση κατά μήκος του ποταμού, μέσα
απο το φαράγγι της Ράντιτσα (38χιλ το μεγαλύτερο βατό της Ευρώπης). Εικόνες απαράμιλλης
γοητείας που καθρεπτίζονται στα νερά του ποταμού. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Ιωάννη του
Βαπτιστή (Γιοβάν Μπιγκόρσκι) και συνεχίζουμε μέχρι την λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή το
απόγευμα ξεκούραση Δείπνο , Διανυκτέρευση.
3η μέρα 14/04/2018
Πρόγευμα και αναχώρηση, εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, πάνω στην λίμνη. Από εδώ
ξεκίνησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος , οι Ελληνες Μοναχοί, να διδάξουν στους Σλάβους την
αλφάβητο (Κυριλλικό) και την Βίβλο. Στη συνέχεια σας προσφέρουμε την υπέροχη κρουαζιέρα στη
λίμνη μέχρι την πόλη της Οχρίδας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη, περιήγηση στα καλντερίμια με τα
Ελληνικά αρχοντικά και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ .
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δείπνο , Διανυκτέρευση.
4η μέρα 15/04/2018
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής καθ οδόν θα επισκεφθούμε την Μπίτολα
(Ρωμαικό Βουτύλιο, Ελληνικό Μοναστήρι) στο κέντρο του οποίου υπάρχει η εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου Στη συνέχεια διέλευση συνόρων και επιστροφή αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 240 €
Διαφορά Μονόκλινου 50 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
 Μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας
 3 Διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο DRIM 4* στην STRUGA
 3 πρωινά γεύματα (μπουφέ)
 3 Δείπνα στο Ξενοδοχείο
 Τοπικός ξεναγός 2 ημέρες στην Οχρίδα
 Μεγάλη Κρουαζιέρα λίμνης (από Μοναστήρι Οσιου Ναούμ στην πόλη Οχρίδα)
 Η επίσκεψη στο Μοναστήρι
Ιωάννη του Βαπτιστή πραγματοποιείται με μικρά
λεωφορεία, καθώς επίσης και η ανάβαση στο Κάστρο στη πόλη της Οχρίδας.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε Μουσεία/εκκλησίες ,και ο,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, ποτά, αχθοφορικά.

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 30/03/2018 και προκαταβολή 100€

