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Βυζαντινή Οχρίδα 3 ημέρες
2,3 & 4 Δεκεμβρίου 2022

Χώρα : Σκόπια   Τιμή : 140€/άτομο   Διάρκεια : 3 ημέρες

Αναχώρηση: Γούναρη 189 Πάτρα 06:30 π.μ.

Περιγραφή

Το Papakonstantinou travel σας ταξιδεύει σε μια ιδιαίτερη οδική εκδρομή, μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς,
αλλά και μείζονος πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας. Έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως πόλη Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αποκαλείται και Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων λόγω της συνεισφοράς της στη διάδοση
της χριστιανικής πίστης.

ΜΟΝΟ στο Papakonstantinou Travel
● Το πιο πολυτελές πρόγραμμα για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι!
● H Πρό(σ)κλησή μας… η επιλογή σας!
● Mε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία.
● Πλούσιες περιηγήσεις και ξεναγήσεις για να γνωρίσετε τα διασημότερα αξιοθέατα!
● Όλες μας οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων EURO6, ο μοναδικός που

διαθέτει ειδική κλιματιστική μονάδα με φυσικό ψυχικό αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα εντός της
καμπίνας, εξασφαλίζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.

Τι θα δούμε
Μπίτολα, Σιρόκ Σοκάκ, Οχρίδα, Όσιος Ναούμ, Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας, Παναγία Περιβλέπτου

1η μέρα: Πάτρα – Μπίτολα – Βυζαντινή Οχρίδα
06:30 π.μ. αναχώρηση από το γραφείο μας Γούναρη 189 Πάτρα, στάση για καφέ και ξεκούραση λίγο πριν τα Ιωάννινα
και στη συνέχεια μέσω Εγνατίας οδού, θα κατευθυνθούμε προς τα σύνορα Νίκης. Διέλευση συνόρων και αναχώρηση
για την κοντινή πόλη Μπίτολα, το παλιό Μοναστήρι, γνωστή ως η πόλη των προξενείων αφού φιλοξενούσε 12
πρεσβείες επί Τουρκοκρατίας και ήταν μία κομψή και πλούσια εμπορική πόλη που κατοικούνταν κυρίως από Έλληνες.
Θα περπατήσουμε στο πεζόδρομο Σιρόκ Σοκάκ, θα δούμε τον πύργο του Ρολογιού που χτίστηκε το 1830 με ένα
πανέμορφο τέμπλο ντυμένο με χρυσό και τα πολλά νεοκλασικά του19ου αιώνα. Μεσημεριανό φαγητό. Αναχώρηση
για την Οχρίδα άφιξη νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
κέντρο της πόλης της Οχρίδας, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2 η μέρα: Οχρίδα – Όσιος Ναούμ
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο για αναχώρηση για τη νότια πλευρά της λίμνης Οχρίδας (29 χλμ) όπου
βρίσκεται το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων), με τα δεκάδες παγώνια να
κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του.Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο βυζαντινό μοναστήρι, χτισμένο τον 10ο
αιώνα, όταν όλη η περιοχή ήταν έδρα της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Διαθέτει εκπληκτικές τοιχογραφίες και
ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί
Κύριλλος και Μεθόδιος, για να διδάξουν στους σλάβους την αλφάβητο (κυριλλικά) και τη Βίβλο.



Προσκύνημα στον τάφο του Οσίου και ξενάγηση στους χώρους της Μονής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
κέντρο της Οχρίδας όπου με mini bus θα επισκεφτούμε τον παλιό μεσαιωνικό τομέα της πόλης. Τις εντυπώσεις
κλέβουν οι παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες του 18ο και 19ο αιώνα, τα δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια, το ρωμαϊκό
θέατρο του 1ου αιώνα μ.χ και οι πάμπολλες βυζαντινές εκκλησίες, ενώ η πανοραμική θέα από το κάστρο του τσάρου
Σαμουήλ που υψώνεται προστατευτικά πάνω από την πόλη είναι συναρπαστική.

Εν συνεχεία αν ακολουθήσουμε το δρόμο που περνά μπροστά από εντυπωσιακά σπίτια θα φτάσουμε στη Μητρόπολη
της Αγίας Σοφίας (1035), με τις υπέροχες τοιχογραφίες από τον 11ο, 12ο και 13ο αιώνα, την εκκλησία του Αγίου
Κλήμη, την Παναγία Περιβλέπτου κ.α. Ελεύθερος χρόνος, μπορούμε να κάνουμε προαιρετικά την κρουαζιέρα στα
νερά της λίμνης με θέα ειδυλλιακές όχθες, τα ψαροχώρια και τις Βυζαντινές εκκλησίες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύμα με μουσική.

3η μέρα: Οχρίδα – Πάτρα
Πρωινό και στις 9:00 επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τα σύνορα. Διέλευση συνόρων και αναχώρηση,
θα φτάσουμε στη Φλώρινα για φαγητό. Αναχώρηση για την πόλη μας στις 15:00 με ενδιάμεση στάση.

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής
● Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο 140€

Περιλαμβάνονται :
● Όλες οι μεταφορές με σύγχρονο λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● 2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας Millenium palace Ohrid
● 2 Πρωινά
● 2 μεσημεριανά γεύματα
● 2 Δείπνα στο ξενοδοχείο με ζωντανή μουσική
● Ξεναγός
● Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα

Δεν Περιλαμβάνονται
● Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
● Το εισιτήριο για τα mini bus.
● Το καράβι για την κρουαζιέρα στη λίμνη.

Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.


