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ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ στην ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σιάτιστα, Σέρβια, Καστοριά , Κοζάνη, μονή Ζάβορδας, Εράτυρα.
Στο μαγιάτικο τοπίο του όρους Βούρινου, θα περπατήσουμε συνοδευμένοι από τον
εξαιρετικό δασοπόνο-οδηγό βουνού, κ. Απόστολο Διανέλλο. Τόποι δασωμένοι
ολάνθιστες πλαγιές, λίμνες, πόλεις και μνημεία. Μια πραγματική πρωτομαγιάτικη
πανδαισία. Ελάτε να γιορτάσουμε την κορωνίδα της Άνοιξης.
1η ΗΜΕΡΑ 28/4/18 ΑΘΗΝΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ (ΜΟΝΉ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΗΣ)ΣΕΡΒΙΑ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος ( ΕΛΤΑ) και
αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Δυτική Μακεδονία. Πρώτος
σταθμός η Ιερά Μονή Ολυμπιώτισσας που θεωρείται ένα από τα
μεγαλύτερα μοναστηριακά σύνολα του θεσσαλικού χώρου και τιμάται
στην μνήμη της Παναγίας (14ος αιώνας). Συνεχίζουμε με το βυζαντινό
«Κάστρο» των Σερβίων (6ο με 7ο μ.Χ. αι.) που βρίσκεται στις δυτικές
απολήξεις των Πιερίων. Είναι χτισμένο σε οχυρή θέση, πάνω από τη
σύγχρονη πόλη και δεσπόζει στην πεδιάδα του Αλιάκμονα, το σύντομο
πέρασμα από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα, μέσω των στενών του Σαρανταπόρου!
Φθάνουμε στον Νομό Κοζάνης και την ορεινή Σιάτιστα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας ΙΒERIS 3*.
Γευματίζουμε ελεύθερα σε ταβέρνα της πόλης. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ 29/4/18 ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ξενάγηση)-ΣΙΑΤΙΣΤΑ Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την
όμορφη παραλίμνια πόλη της Μακεδονίας την Καστοριά που κοσμείται με τα παραδοσιακά αρχοντικά
στην Παλιά Πόλη αλλά και την λίμνη που την περιβάλλει. Η λίμνη Ορεστιάδα έχει ανακηρυχθεί από το
υπουργείο Πολιτισμού μνημείο φυσικού κάλλους. Περιήγηση και ξενάγηση στην παλιά συνοικία της
πόλης, το Ντολτσό, με τα δεκάδες αρχοντικά να διαδέχονται
το ένα το άλλο, άλλα ερειπωμένα και ένα βήμα πριν από την
κατάρρευση και άλλα αναστηλωμένα και περήφανα. Οι
περίπου 70 ναοί (βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί) αποτελούν
επίσης τον μνημειακό πλούτο της πόλης. Γευματίζουμε
ελεύθερα σε ταβέρνα της πόλης γνωστή για τα γευστικά
τοπικά εδέσματα και χρόνος ελεύθερος για την καλύτερη
βόλτα στην πόλη που περιλαμβάνει περίπατο δίπλα στη λίμνη, κάτω από πλατάνια και οξιές.

Επιστρέφουμε το απόγευμα στην Σιάτιστα και το ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και βόλτα στην πόλη με
την Μακεδονίτικη αρχοντιά. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ 30/4/18 ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ξενάγηση)-ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑ Προγευματίζουμε και αναχωρούμε
για μια γνωριμία με την πόλη της Σιάτιστας με τοπικό συνοδό. Αν και
κατέχει μια απομονωμένη θέση μέσα στη Δυτική Μακεδονία, υπήρξε
από το 1600 περίπου, ένα αξιόλογο βιοτεχνικό κέντρο. Η υφαντική, η
γουνοποιία, η βαφική τέχνη και την αμπελοκαλλιέργεια. Υπήρξαν
τομείς που οι κάτοικοι ανέπτυξαν. Η οικονομική ανάπτυξη θα στηριχτεί
κατά κύριο λόγο στο εμπόριο που διεξήγαγαν οι Σιατιστινοί έμποροι – πραματευτάδες μαζί με τους
εμπόρους άλλων μακεδονικών πόλεων όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η Έδεσσα, η Θεσσαλονίκη κ.λ.π. με τη
Βενετία στην αρχή και στη συνέχεια με τις χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.
Χαρακτηριστικά δείγματα της ακμής της είναι τα αρχοντικά της, χτισμένα από περιπλανώμενες
συντεχνίες Ηπειρωτών και Μακεδόνων μαστόρων. Συνεχίζουμε με την εξερεύνηση και γνωριμία με

το όρος Βούρινο όπου ο συνεργάτης μας , δασοπόνος κύριος Απόστολος Διανέλλος, θα μας
ξεναγήσει (είναι προαιρετική εκδρομή, κόστος 45€ και περιλαμβάνει και το πλούσιο γεύμα στο
καταφύγιο. Το γεύμα περιλαμβάνει ψητό κοτόπουλο, λουκάνικα 3 ειδών – ντομάτα - ελιές – ντολμαδάκια γλυκό – φρούτο – ψωμί – τσίπουρο – νερό - πιάτα ποτήρια κλπ). Φθάνουμε στην θέση Μπάρα κάτω από την
Σιάτιστα. Επιβιβαζόμαστε στα jeep 4χ4 με πορεία προς την παρθένα κοιλάδα του Μεσιανού νερού που είναι ένας
εκπληκτικός βιότοπος με δεκάδες διαφορετικά είδη της χλωρίδας της Ελλάδος ανά εποχή .Πορεία 60΄με τα πόδια
όπου θα δούμε διάφορα αγριολούλουδα, μανιτάρια , έλατα, μαύρη πεύκη κ.α είδη σ΄έναν χώρο με εκπληκτική
θέα και θα γίνει πλήρης ενημέρωση για την οικολογία και την γεωλογία του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.
Γευματίζουμε στο ορειβατικό καταφύγιο που μοιάζει με αγιορείτικο μοναστήρι με θέα την κορυφή του βουνού.
Επιστροφή με τα 4χ4 προς την Ιερά Μονή Μικροκάστρου όπου θα γίνει και ξενάγηση από τις μοναχές.
Συνεχίζουμε για την Εράτυρα και το αποστακτήριο αρωματικών φυτών όπου θα γίνει ενημέρωση για την
λειτουργία του. Επιστρέφουμε στην πλατεία της Εράτυρας όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας πριν την
επιβίβαση στο λεωφορείο. Το παραδοσιακό αυτό χωριό είναι χαρακτηριστικό δείγμα μακεδονίτικης

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με την πλατεία της, την εκκλησία, τα όμορφα παλιά δίπατα σπίτια της και
τα άφθονα τρεχούμενα νερά της. Επιστροφή στην Σιάτιστα και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ 1/5/18 ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ
(ΖΑΒΟΡΔΑΣ) -ΑΘΗΝΑ Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Κοζάνη,
την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Είναι χτισμένη ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου, του
Βούρινου και των Πιερίων, κοντά στην λίμνη του Πολυφύτου. Γνωστή σε
πολλούς για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της αποτελεί πάντα πόλο έλξης
για κάθε επισκέπτη με τα αξιοθέατά της. Περιηγούμαστε την πόλη ,
επισκεπτόμαστε την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα μετά από αυτή της Αθήνας, και διαθέτει
153.000 τόμους, περισσότερα από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες και πολλές σπάνιες εκδόσεις, τον
Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου (17ος αι.) με τις σημαντικές τοιχογραφίες, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο και το καμπαναριό - σύμβολο της Κοζάνης και τα αρχοντικά του Γρ. Βούρκα και την χαρτοθήκη
Γεωργίου Λασσάνη, η από τα λίγα εναπομείναντα στην πόλη. Συνεχίζουμε με την μονή Ζάβορδας

( 1534 ), το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο της Δυτικής Μακεδονίας και ένα από τα μεγαλύτερα και
σημαντικότερα Μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους. Η φρουριακή αρχιτεκτονική της, η τοποθεσία της και τα
πολύτιμα κειμήλιά της θα μας εντυπωσιάσουν . Αναχώρηση για την Αθήνα με στάση για γεύμα και
ξεκούραση.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 180€ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (για συμμετοχή 25 ατόμων)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 60€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Διαμονή στο ξενοδοχείο IBERIS 3* στην Σιάτιστα, με πρωινό buffet.
2. Περιηγήσεις και ξεναγήσεις όπου αναφέρονται στο πρόγραμμα.
3. Μετακινήσεις με πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας.
4. Έμπειρος συνοδός του Γραφείου μας.
5. ΦΠΑ /χάρτης/ έντυπο πληροφοριακό υλικό.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό (η μονοήμερη εκδρομή στον Βούρινο).

