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    3ΗΜΕΡΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Στη μαγεία της φύσης 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ 

ΛΙΜΝΗ & ΠΟΛΗ ΟΧΡΙΔΑΣ 

ΣΤΡΟΥΓΓΑ -  ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ           

ΜΠΙΤΟΛΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 

Διάρκεια : 28 – 30/10  
 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Μια εκδρομή για όλους…. Η μαγεία της φύσης με την υπέροχη λίμνη, τα παλιά 

βυζαντινά μοναστήρια, σε συνδυασμό με την SUPER τιμή & υπηρεσίες είναι τα 

κίνητρα για να επιλέξετε αυτό το ταξίδι και να περάσετε ένα όμορφο 

τριήμερο!!! 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Ημέρα 1η: ΣΥΝΟΡΑ ΝΙΚΗΣ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 05:30 πρωινή από 

Πλατεία Ομονοίας (αφετηρία)  για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Μπιζάνι  όπου θα κάνουμε στάση για το 

πρωινό μας καφεδάκι.  Συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας οδού και του κάθετου οδικού άξονα της Φλώρινας για 

τον συνοριακό σταθμό Νίκης. Διατυπώσεις , έλεγχος, διέλευση, συνάντηση με τον ξεναγό μας και 

αναχώρηση για την πόλη Μπίτολα (το αρχαίο Ελληνικό Μοναστήρι). Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, βόλτα στον πεζόδρομο και φαγητό.   Αργά το μεσημέρι αναχώρηση για την πόλη της 

Στρούγκας όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Άφιξη , τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση, δείπνο, 

διαν/ση. 

Ημέρα 2η: ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ – ΠΟΛΗ ΟΧΡΙΔΑΣ Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση για να επισκεφθούμε την 

περιοχή και την Μονή του Όσιου Ναούμ στις όχθες της λίμνης και κοντά στα σύνορα με την Αλβανία σε 

καταπληκτικό τοπίο. Επίσκεψη στο μοναστήρι και χρόνος ελεύθερος για βόλτα, φωτογραφίες στο 
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υπέροχο τοπίο και αγορές αναμνηστικών στη μικρή τοπική αγορά. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην πόλη 

της Οχρίδας. Περιήγηση, ξενάγηση στα καλντερίμια με τα ελληνικά αρχοντικά Μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής, την Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας  Σοφίας που βρίσκεται  κάτω από το κάστρο του τσάρου 

Σαμουήλ, το αρχαίο θέατρο και άλλα. Χρόνος για γνωριμία με τη πόλη και φαγητό.  Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στον ποταμό Ντρίμ, στον πεζόδρομο της Στρούγκας και το 

μουσείο Φυσικής Ιστορίας (εφόσον είναι ανοικτό).  Δείπνο, διαν/ση.  

Ημέρα 3η : ΦΛΩΡΙΝΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΑΤΡΑ Μετά το πρωινό αναχώρηση ώρα 08:00 για τα σύνορα, 

διατυπώσεις, διέλευση και κατευθυνόμαστε προς τη μαγευτική Φλώρινα όπου θα έχουμε στάση για 

βόλτα και καφεδάκι στην πόλη. Μεσημεριανό φαγητό στη πόλη των Γρεβενών και κατόπιν αναχώρηση για 

επιστροφή στη πόλη μας με ενδιάμεση στάση στην διαδρομή για απογευματινό καφέ και ξεκούραση.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

Σημείωση ! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος στη σειρά των επισκέψεων χωρίς 

παραλήψεις.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υποχρεωτικά . Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας 

έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως απολύμανση, καθαριότητα, 

αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό 

περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το εσωτερικό περιβάλλον.  

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 145,οο€  

Μονόκλινο επιπλέον χρέωση : 40€   
 

Η παραπάνω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

 Όλες τις μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 

 Δύο (2) διαν/σεις  σε  καλό ξενοδοχείο 4*   

 Ημιδιατροφή ( 2 πρωινά + 2 δείπνα ) 
 Τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό για 2 ημέρες 

 Ενημερωτικά έντυπα  

 Φ.Π.Α. 24%  
 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ποτά, είσοδοι μουσείων , χώρων και γενικώς ό, τι ρητά δεν αναφέρεται στα 

περιλαμβανόμενα.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω :  
 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής σε μετρητά  

ή απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των 

τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA ποσού 70,οο€  κατ’ άτομο έως 30/9 .  

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική - 

χρεωστική έως 20/10/22 υποχρεωτικά διότι σύμφωνα με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα και 

δεν επιτρέπεται πλέον να εισπράττουμε χρήματα μέσα στο πούλμαν. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την εκδρομή είναι απαραίτητη η φωτοτυπία ταυτότητας νέου 
τύπου με αγγλικούς χαρακτήρες τελευταίας δεκαπενταετίας ή διαβατηρίου με ισχύ 

τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία της εκδρομής την οποία και θα πρέπει να 
μας προσκομίζεται στο γραφείο με την δήλωση συμμετοχής σας για καταγραφή 
στοιχείων που είναι απαραίτητα κατά την διέλευση συνόρων.  

 
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο 

και  ιδιαίτερα στο εξωτερικό δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο ακόμα και υγείας γι’ 

αυτό  και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης: 

 

 Για ακύρωση από 5 – 19/10/22  υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 70,οο€ 
κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 20/10/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 
εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και θα πρέπει να καταβληθεί 
στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης 

αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο.   

 

Παρατήρηση! Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των 

γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 
ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 
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