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ΠΡΩΣΟΦΡΟΝΙΑ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Αχρίδα
30 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΗΡΙ - ΑΦΡΙΔΑ
πγθέληξσζε ην πξσί ζην λέν πάξθν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αρξίδα κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηα ζύλνξα θαη
ζην θαηάζηεκα ησλ DUTY FREE. Φζάλνπκε ζην Μνλαζηήξη, κηα πόιε πνπ από ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο αλαθεξόηαλ θαη σο «ε πόιε ησλ πξνμέλσλ», δεδνκέλνπ όηη πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο
δηέζεηαλ πξνμελεία εθεί. Όληαο έδξα ηνπ νκώλπκνπ δήκνπ, βξίζεη αμηόινγσλ πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ,
ραξαθηεξηζηηθόηεξα όισλ ν θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (1830), κία από ηηο κεγαιύηεξεο
Οξζόδνμεο εθθιεζίεο ηεο ΠΓΓΜ, ε ζθεπαζηή αγνξά, ην παιηό παδάξη (19νο αη.), ν Πύξγνο κε ην Ρνιόη
(17νο αη.), ην Σέκελνο ηνπ Ατληάξ Καληί (16νο αη.) αιιά θαη πιήζνο λενθιαζηθώλ αξρνληηθώλ ηνπ 19νπ θαη
ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ αηώλα ζηνλ θεκηζκέλν θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο ηξόθ νθάθ. Αθνύ ζαπκάζνπκε ηα
κλεκεία αλαρσξνύκε γηα ην μελνδνρείν καο ζηελ Ορξίδα, ηελ «Ιεξνπζαιήκ ησλ Βαιθαλίσλ», όπσο
ραξαθηεξίδεηαη ιόγσ ηεο κεγάιεο ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο ηεο ζηελ εμάπισζε ηεο Χξηζηηαλνζύλεο, κε ηηο
365 εθθιεζίεο, κηα γηα θάζε εκέξα ηνπ ρξόλνπ. Σαθηνπνίεζε. Γείπλν.
2η ημέρα: ΜΟΤΕΙΟ ΝΕΡΟΤ - ΌΙΟ ΝΑΟΤΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην Μνπζείν Νεξνύ, ηελ πξντζηνξηθή πόιε ζην λεξό, ή όπσο είλαη γλσζηόο
«Ο θόιπνο ησλ νζηώλ». Θα ζαπκάζνπκε έλα Πισηό Μνπζείν, κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ, ζην νπνίν ζηήζεθε
έλαο πξντζηνξηθόο νηθηζκόο ζε 8.500 η.κ., απζεληηθό αληίγξαθν ησλ θαηνηθηώλ 1200- 700 π.Χ. Πάλσ από
ηνλ όξκν, θαηαζθεπάζηεθε έλα ξσκατθό ζηξαηησηηθό νρπξό, ηαπηόρξνλα κε ηνλ νηθηζκό θαη ην πισηό
Μνπζείν. ηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ην Βπδαληηλό κνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Νανύκ (όπνπ θαη ε Δθθιεζία
ησλ Αγίσλ Αξραγγέισλ), ζηε λόηηα πιεπξά ηεο ιίκλεο, κε ηα δεθάδεο παγώληα λα θπθινθνξνύλ ειεύζεξα
ζηνπο θήπνπο ηνπ. Κηηζκέλν ηνλ 10ν αηώλα, όηαλ όιε ε πεξηνρή ήηαλ έδξα ηεο Διιελνξζόδνμεο
αξρηεπηζθνπήο, δηαζέηεη εθπιεθηηθέο ηνηρνγξαθίεο. Από ην κνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Νανύκ μεθίλεζαλ ν
Έιιελεο κνλαρνί Κύξηιινο θαη ν Μεζόδηνο, λα δηδάμνπλ ζηνπο ιάβνπο ηελ αιθάβεην (Κπξηιιηθά) θαη ηε
Βίβιν. Βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ, πάλσ ζηελ ιίκλε, 30 ρικ. θνληά ζηα Αιβαληθά ζύλνξα. Ο
όζηνο Νανύκ είλαη ζακκέλνο ζε απηή ηε Μνλή. Ο ζξύινο ζέιεη ηελ θαξδηά ηνπ λα αθνύγεηαη αθόκε λα
ρηππά, αλ αθνύζεη θαλείο πξνζεθηηθά πάλσ από ηνλ ηάθν ηνπ. Από απηό ην ζεκείν, νη πεγέο ηνπ πνηακνύ
Drim, 45 ζην ζύλνιό ηνπο, ηξνθνδνηνύληαη από ηε Λίκλε Πξέζπα θαη θαηαιήγνπλ ζε κηα ηεξάζηηα ιεθάλε,
όκνηα κε ιίκλε, πνπ απνξξέεη κέζα ζηε Λίκλε Ορξίδα. ηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζηελ παιηά πόιε θαη
πεξλώληαο από ηελ θύξηα είζνδν (Gorna Porta) ζα δνύκε ηηο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο (Αγ. νθία, Αγ.
Νηθόιανο) θάησ από ην θάζηξν ηνπ Σζάξνπ ακνπήι θαη ηα κηθξνκάγαδα κε ηα είδε θεξακηθήο θαη ιατθήο
ηέρλεο. ’ απηόλ ηνλ δξόκν, θάησ από ην Μνπζείν, ππάξρεη θαη ην Δζληθό εξγαζηήξην ρεηξνπνίεηνπ
ραξηηνύ, πάππξνπ, έλα από ηα επηά εξγαζηήξηα ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Η θαηαζθεπή ραξηηνύ μεθίλεζε
θαηά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 16νπ αηώλα ζην Μνλαζηήξη ηνπ Όζηνπ Νανύκ θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν
εθπιεθηηθό είλαη όηη εδώ ππάξρεη ην έλα εθ ησλ δύν κνλαδηθώλ αληηγξάθσλ ηεο αξρηθήο πξέζαο ηνπ
Γνπηεκβέξγηνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν.
4η ημέρα: ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗ & ΣΡΟΤΓΚΑ
Μεηά ην πξσηλό, ζαο πξνηείλνπκε κηα θξνπαδηέξα ζηελ θεληξηθή πξσηαγσλίζηξηα ηεο πεξηνρήο, ηελ
νκώλπκε ιίκλε. Δίλαη ε πην βαζηά ιίκλε ησλ Βαιθαλίσλ θαη πξνζηαηεπκέλνο πδξνβηόηνπνο, κήθνπο 32 ρικ.
Πξόθεηηαη γηα κηα θπζηθή, ηεθηνληθή ιίκλε πνπ αλήθεη ζηηο παιαηόηεξεο ιίκλεο ηνπ θόζκνπ, κε ειηθία
ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ εηώλ. Η παιηά πόιε ηεο Ορξίδαο κε ην θξνύξην ηνπ ακνπήι λα πξνεμέρεη ζηα 800 κ.
πάλσ από ηελ επηθάλεηα λεξώλ εθηείλεηαη ζηε βόξεηα όρζε ηεο. Σα δύν ηξίηα ηεο επηθάλεηάο ηεο αλήθεη
ζηελ ΠΓΓΜ θαη ην έλα ηξίην ζηελ Αιβαλία, απνηειώληαο ην θπζηθό ζύλνξν κεηαμύ ησλ δύν θξαηώλ. Με
ηε κνλαδηθή ρισξίδα θαη παλίδα πνπ θηινμελεί, είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο βηόηνπνπο ζηελ Δπξώπε.
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Χξόλνο ειεύζεξνο ζηελ πόιε. ηε ζπλέρεηα, κεηαθνξά γηα βόιηα ζηελ πόιε ηεο ηξνύγθαο ζηνλ
πεδόδξνκν θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ. Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηα ηειεπηαία καο ςώληα, παίξλνπκε ηνλ δξόκν
ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ πόιε καο

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ – ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 225 €

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Σελ κεηαθνξά κε ζύγρξνλν πνύικαλ.
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν κε πιήξε δηαηξνθή.
 Πεξηήγεζε ηεο πεξηνρήο όπσο έρεη ην πξόγξακκα.
 Ξελαγό- Αξρεγό ηνπ γξαθείνπ καο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Δπηπιένλ γεύκαηα, πνηά, εηζόδνπο ζε κνπζεία θαη ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα.
 Φόξνο δηαλπθηέξεπζεο ( 6 € )
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