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ΗΜΕΡΕΣ

28,29/2
& 12,13,22,23/3

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Οχρίδα. Στάση στα
σύνορα για όσους επιθυμούν να κάνουν αγορές στο κατάστημα DUTY FREE. Στη συνέχεια
διέλευση συνόρων και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το παζάρι. Άφιξη στην Οχρίδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
2η ημέρα: ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο
Μουσείο Νερού για να θαυμάσουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται από
τον 12ο - 7ο αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου
Ναούμ με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες. Εδώ ξεκίνησαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι
Έλληνες μοναχοί να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και την Βίβλο.
Θα μεταβούμε έπειτα στην παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα παλιά
ελληνικά αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το
κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα από το
φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.) το μεγαλύτερο βατό φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε
για το ιστορικό Μοναστήρι Μπιγκόρσκι και την λίμνη του Μαύροβο. Θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.
4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την πόλη της Οχρίδας όπου σας προτείνουμε μια
μίνι Κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στην συνέχεια
θα μεταφερθούμε για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του
ποταμού. Από εκεί θα πάρουμε και τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

METROPOL / BELLEVUE 4*
Τα ξενοδοχεία βρίσκονται ανάμεσα στις όχθες της Λίμνης Οχρίδας και τα καταπράσινα δάση του Εθνικού Πάρκου Galicica, προσφέρουν
εκπληκτική θέα στη λίμνη και στα βουνά. Όλα τα δωμάτια είναι κομψά διακοσμημένα, διαθέτουν κλιματισμό και όλες τις απαραίτητες ανέσεις.
Επίσης διατίθενται σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο και casino. Τα ξενοδοχεία είναι μέρος ενός θερέτρου που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Metropol
και το Bellevue και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις και των δυο.
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Αναχ.
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Τιμή σε δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή παιδιού
έως 12 ετών

Τιμή
Moνοκλ.

ΑQUALINA 4*
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185

MILLENIUM 4*
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METROPOL 4*

185

85

290

GORICA 5*

210

85

350

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

METROPOL 4*
GORICA 5*
ΑQUALINA 4*
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MILLENIUM 4*

Διατροφή

Πλήρης
διατροφή
Πρωινό &
γεύμα &
δείπνο

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το
πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα της
εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Οι αναχωρήσεις των οδικών εκδρομών
γίνονται από Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι 2-12 ετών
και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε αποκλειστικό
δωμάτιο
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς και soft
drinks ενδιάμεσα
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο
πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά
λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο
www.meltravel.gr.

