еднодневна посета на
МЕТЕОРИ и КОСТУР
Метеори е наречен уште и Монашки град, кој се наоѓа во подножјето на планинскиот масив на централна
Грција, манастирите се изградени на огромни, темни, величествени карпи со
необичен облик, најверојатно настанати со таложење на кал и камења во
устекот на една река која многу порано се влевала во Тесалиското езеро, на
самите врвови. Карпите помеѓу небото и земјата, наречени метеори, по
основачот на манастириот Големи Метеор, од 14 век, високи дури до 400
метри, немилосрдно ги пржи сонцето или пак ги дуваат ветрови, идеални се
услови за правилен, суров, аскетски живот на монасите, кои се молат за
целиот човечки свет. Се смета дека уште од 11 век, овде живееле монаси во
шуплините на карпите, кои наликуваат на ластовички гнезда, а можат да се
видат и сега, и да ве остават без здив помислувајќи на тоа дека овде иако
немало никакви услови за живот, сепак се одржувал, живот преку молитви,со
потполно одрекување од светот, и посветеност на Бог... На подножјето на
Метеорите се наоѓа градчето Каламбака, посета на продавницата и малата фабрика, каде се изработуваат
икони од злато, можете слободно да ги гледате како се ствараат иконите и да си купите сувенир...
Костур (или денес на грчки Касториа) е прекрасен град лоциран во западниот дел од Егејска Македонија,
истовремено и административен центар на општина Костур и главен град на костурскиот округ. Самото
пристигнување во градот нуди епска глетка на раскошната локација каде што е сместен Костур веднаш над
езерските води. Костур е еден прекрасен гард кој лежи на бреговите од Костурското езеро, под падините на
планинскиот венец Грамошта (Грамос) и има импресивна полуостровска форма која понира кон езерското
пространство на костурските води. Поради тоа, прошетката по кејот на Костур е вистинско уживање кое нуди
фасцинантни глетки кои ги полнат очите со убавина. Шетањето по костурските улици кои водат од едниот крај
на градот кон другиот, како своевиден превој, е само по себе и иницијација во градскиот живот на Костур. Кога
сте на „врвот“ од градот кој се наоѓа на извишувањето од малечкиот полуостров, се пружа прекрасна глетка на
костурската околина и природа...

Состанок на групата пред Спортска Сала на паркингот во 06 часот. Поаѓање за Метеори со посета
на еден од многуте средновековни манастири изградени на високите камени карпи. На враќање
посета на градот Каламбака..Во 13 часот поаѓање за Костур. Разглед на градот располсан покрај
Костурското Езеро... Поаѓање за Битола во попладневните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 900 ден.
Во цената на аранжманот вклучено е:
Превоз со високотуристички автобус на дадената релација
Организација и реализација на патувањето
Во цената на аранжманот не е вклучено:
- патничко осигурување
- влезница во манастирот на Метеори
- други индивидуални трошоци
Напомена:
За реализација важат Општите услови за патување на Т.А.Бела Роза II

