OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6980280488
ΜΗΤΕ 0726Ε60000044201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ημ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -ΦΛΩΡΙΝΑ- ΟΧΡΙΔΑ- ΝΥΜΦΑΙΟ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ

15/11 - 17/11
Τιμή Συμμετοχής: 105€/ άτομο
1η μέρα 15/11/2019 ΒΟΛΟΣ –ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΟΡΜΑ- ΦΛΩΡΙΝΑ:
Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό τα Λουτρά Πόζαρ κάνοντας τις
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Φτάνοντας στα Λουτρά Πόζαρ, όσοι επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να
απολαύσουν τα ιαματικά νερά, λαμβάνοντας όχι μόνο τις θεραπευτικές και
ευεργετικές ιδιότητές τους αλλά ταυτόχρονα ευεξία, χαλάρωση και
αναζωογόνηση.
Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Όρμα. H Όρμα είναι ένα φιλόξενο χωριό
της Αριδαίας, κτισμένο στους πρόποδες του Βόρα-Καϊμάκτσαλαν. Το δάσος
της Όρμας, γνωστό ως Μαύρο Δάσος, έχει πυκνή βλάστηση με τις ακτίνες του
ήλιου να μην φτάνουν σχεδόν ποτέ στο έδαφος. Χαρακτηριστικό είναι το
ποτάμι που διασχίζει το χωριό, με πλατάνια γύρω του, τόπος χαλάρωσης.
Ελεύθερος για καφέ και φαγητό εξ ιδίαν.
Αναχωρούμε με προορισμό την πόλη της Φλώρινας. Ένα υπέροχο φυσικό
τοπίο που διατρέχεται από έξι πανέμορφες λίμνες (Βεγορίτιδα, λίμνη των
Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα), παραλίμνια χωριά
με εικόνες και μνημεία που χάνονται στα βάθη του χρόνου, πέτρινοι
διατηρητέοι οικισμοί και μια πρωτεύουσα που επίσης χαρακτηρίζεται έντονα
από το υγρό στοιχείο συνθέτουν το «μαγευτικό» τοπίο της πόλη της Φλώρινας.
Στην Φλώρινα μπορεί να προμηθευτεί κανείς τοπικά προϊόντα όπως Φασόλια
Πρεσπών, Πιπεριές Φλωρίνης, Πλεκτά κεριά Φλώρινας κ.α.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Δείπνο , διανυκτέρευση.
η
2 μέρα 16/11/2019 ΦΛΩΡΙΝΑ – ΟΧΡΙΔΑ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το μοναστήρι του Όσιου Ναούμ στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Περνώντας τον συνοριακό σταθμό της Νίκης φτάνουμε 29χλμ από την Οχρίδα
στην μονή του Όσιου Ναούμ (όπου και η Εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων)
από όπου και θα ξεκινήσει η ξενάγησή μας. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, διαθέτει
εκπληκτικές τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν ο
Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους την
αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Ο όσιος Ναούμ είναι θαμμένος σε αυτή τη
Μονή. Ο θρύλος θέλει την καρδιά του να ακούγεται ακόμη να χτυπά, αν
ακούσει κανείς προσεκτικά πάνω από τον τάφο του.
Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας, στην παλιά πόλη της Οχρίδας όπου και θα
επισκεφθούμε την Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας (1035) με τις υπέροχες
τοιχογραφίες από τον 11ο, 12ο και 13ο αι. (περιλαμβάνονται σκηνές από την
Παλαιά Διαθήκη, η πομπή των Αγγέλων που υποκλίνονται μπροστά στην
Παρθένο Μαρία, αλλά και τοιχογραφία 40 Ρωμαίων μαρτύρων που αρνήθηκαν

να αποποιηθούν το Χριστιανισμό), το Μοναστήρι του Αγίου Κλήμεντα &
Παντελεήμονα ( που ιδρύθηκε απο τον Άγιο Κλήμη της Αχρίδας, ένθερμο
υπέρμαχο της Ορθοδοξίας), το Αρχαίο Θέατρο και το Εθνικό εργαστήριο
χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου, ένα από τα επτά εργαστήρια σε παγκόσμια
κλίμακα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίαν.
Κατόπιν, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο μας περνώντας
από τα Μπίτολα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Δείπνο, διασκέδαση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
η
3 μέρα 17/11/2019 ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το αλπικό στολίδι της Φλώρινας, το
Νυμφαίο. Ταξιδιωτικοί οδηγοί κατατάσσουν το Νυμφαίο σε ένα από τα
ομορφότερα χωριά της Ευρώπης με άριστη διαχείριση πολιτιστικού
αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. Στο Νυμφαίο θα έχουμε τον ανάλογο
χρόνο για περιήγηση και καφέ.
Συνεχίζουμε για την πόλη της Καστοριάς, διαβαίνοντας την είσοδο της πόλης
μέσα από την βόρεια πλευρά της, περνώντας από το Σπήλαιο του Δράκου.
Παραλίμνια ακολουθούμε την διαδρομή που θα μας οδηγήσει στην Ι.Μ. της
Παναγίας Μαυριώτισσας (ένας Βυζαντινός θησαυρός κτισμένος το 1082 που
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε όλες τις φάσεις της Ιστορίας της Καστοριάς).
Κατόπιν θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ντολτσού με τα μεγαλοπρεπή
αρχοντικά, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και τα πολύχρωμα βιτρό στα
παράθυρα των σπιτιών. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την αγορά και τα
τοπικά προϊόντα της Καστοριάς (γουνοποιία, όσπρια, τοπικά κρασιά και ξηροί
καρποί). Προαιρετικό φαγητό εξ ιδίαν.
Αναχώρηση με προορισμό την πόλη μας κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή στο ξενοδοχείο “LINGOS” στην Φλώρινα με ημιδιατροφή.
Ξεναγός στην Οχρίδα.
Συνοδός γραφείου.
Οι περιηγήσεις μας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
Φόρος διαμονής 1,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση και πληρώνεται στο ξενοδοχείο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της εκδρομής.

▪

Τιμές Λουτρών:
Πριβέ πισίνες: Η κράτηση γίνεται ή από το site των λουτρών www.loutrapozar.com.gr πριν την εκδρομή ή την
ημέρα της αναχώρησης τηλεφωνικά στο 2384091300.
Οι χρεώσεις για τις εσωτερικές πριβέ πισίνες είναι: από 1-2 άτομα ελάχιστη χρέωση 13€ την πισίνα.Για 4 άτομα η
χρέωση είναι 18€ και για 6 άτομα η χρέωση είναι 24€. Σύνολο ατόμων: έως 6 άτομα για διάρκεια 30 λεπτών.

▪

Καταρράκτες : 2 ευρώ κατ’ άτομο
Ανοιχτή πισίνα : 3 ευρώ κατ’ άτομο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ: 2€ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: 2€ -ΕΙΣΟΔΟΣ Ι.Μ. ΑΓ.ΚΛΗΜΗ: 2€
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ………….

