
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ   
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΟΧΡΙΔΑ 

 

 
 

1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 28/10/2022, ΙΩΑΝΝΙΝΑ –  ΜΠΙΤΟΛΑ - ΟΧΡΙΔΑ (318χλμ). 
       Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Μέσω 
Εγνατίας Οδού, φτάνουμε στα σύνορα στη Νίκη. Διέλευση συνόρων μετά τον σχετικό έλεγχο 
και συνεχίζουμε για Μπίτολα, στο μοναστήρι. Εκεί θα επισκεφθούμε την Αρχαία Ηράκλεια και 
τον Άγιο Δημήτριο, ελληνική εκκλησία, η οποία έχει κατασκευαστεί από Γιαννιώτες. Ακόμη θα 
δούμε το παλιό ελληνικό προξενείο και άλλα. Στη συνέχεια παραμονή για φαγητό και 
συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για την Οχρίδα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ ,  ΣΑΒΒΑΤΟ , 29/10/2022 , ΟΧΡΙΔΑ–ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ-ΣΤΡΟΥΓΚΑ–ΟΧΡΙΔΑ (50χλμ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για επίσκεψη στο μοναστήρι του Οσίου 
Ναούμ, το οποίο βρίσκεται μισή ώρα από την πόλη της Οχρίδας και είναι κτισμένο τον 18ο 
αιώνα σε μια περιοχή που υπήρξε έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής. Εκεί θα δούμε 
και τις πηγές του Δρήνου ποταμού, απ΄ όπου μπορούμε να αγναντέψουμε το Πόγραδετς της 
Αλβανίας.  Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πόλη της Οχρίδας, όπου θα 
επισκεφθούμε την Αγία Σοφία και τον Άγιο Κλήμη, ο οποίος μαζί με τον Όσιο Ναούμ, υπήρξαν 
μαθητές του Κύριλλου και του Μεθόδιου, οι οποίοι δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για γεύμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη Στρούγκα, 
όπου θα επισκεφθούμε. Είναι μια μικρή πατριαρχική κοινότητα, με κύριο το μουσουλμανικό 
στοιχείο, αποτελούμενη από αλβανόφωνους και Βλάχους η οποία αφομοιώθηκε πολύ 
γρήγορα από την εξαρχική πλειοψηφία στα ταραγμένα χρόνια στις αρχές του αιώνα. Επίσης 
λέγεται ότι ήταν, το λασποχώρι του δάσκαλου Δημήτριου Milladinov, αποφοίτου της Ελληνικής 
Σχολής των Ιωαννίνων που δίδασκε εδώ το 1850 Πλούταρχο και Θουκυδίδη και μέσα σε οκτώ 
χρόνια άλλαξε την υπογραφή του από Δημήτριος Μηλαδηνίδης σε Demetar Milladinov. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ , 30/10/2022 ,  ΟΧΡΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (313χλμ). 
      Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης της Οχρίδας. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση. Διέλευση συνόρων Νίκης και άφιξη στη Φλώρινα όπου θα παραμείνουμε για 
φαγητό. Από εκεί, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την  πόλη μας, με έντονες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

 



 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 
για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  155 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου 
μας, με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Δύο διανυκτερεύσεις  στην Οχρίδα, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, 4**** . 
- Δύο (2) πρωινά. 
- Δύο (2) δείπνα. 
- Τοπικό φόρο διαμονής. 
- Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό. 
- Περιηγήσεις - ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ 339/11-9-96 ) σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α.             
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 
- Κέντρα διασκεδάσεως.    
- Τα ποτά στα  δείπνα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει.  
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. ( 15 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
 

 
 

Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα καινούριο διαβατήριο ή καινούρια αστυνομική 
ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες). 
 
 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 

 
 
 
 
 

 

  Pamvotis Travel - Γραφείο Γενικού Τουρισμού         
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