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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Θέλετε να γνωρίσετε την         
Καστοριά;

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Οι πολιτισμικές και φυσιολατρικές 
διαδρομές του culture 8 δημιουργήθηκαν για 
να πληροφορούν , να θυμίζουν και να 
μαγεύουν τους επισκέπτες της Καστοριάς 
και όλους όσους την αγαπούν. Γίνονται με 
τα πόδια στο κέντρο  της πόλης  ή με το 
λεωφορείο σας όταν πρόκειται για 
συνδυασμό διαδρομών εντός και εκτός 
νομού και έχουν το χαρακτήρα των 
κλασικών π εριηγήσεων προηγούμενων 
αιώνων:  Ακούμε για τους σημαντικότερους 
ιστορικούς σταθμούς και μέσα από παλιούς 
δρόμους και μονοπάτια ξαναφέρνουμε στο 
νου μας γνωστές και άγνωστες ιστορίες 
που ζωντανεύουν μπροστά μας μέσα από 
αρχιτεκτονικά μνημεία και θρύλους , 
πλατείες και καλντιρίμια. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
για ερωτήσεις και απορίες.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΖΟΡΠΙΔΟΥ CULTURE 8
Κορομηλιά 52050 Μεσ/μια Καστοριά  Τηλ. 6897 120413 e-mail: info@culture8.gr

Ταξίδι στο χρόνο και στο 
χώρο 
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Την πόλη πρέπει να την περπατήσεις για 
να τη νιώσεις, να ακούσεις την ιστορία 
της να βγαίνει από τις γειτονιές και τα 
σοκάκια, απ΄τις καμινάδες των παλιών 
σπιτιών

Για περισσότερες πληροφορίες
WWW.CULTURE8.GR

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  
CULTURE 8
Το c u l t u re 8 δημιουργήθηκε με 
στόχο να προβάλλει την 
πολιτισμική  και φυσική 
κληρονομιά της πόλης και του 
νομού της Καστοριάς και να 
ενημερώνει τους επισκέπτες αλλά 
και τους κατοίκους της Καστοριάς 
για τα επ ιμέρους ιστορικά , 
αρχαιολογικά και λαογραφικά 
θέματα , αναδεικνύοντας τον 
πολιτισμικό  πλούτο και την 
ομορφιά του τόπου.

H μαγεμένη πόλη κοντά στη  λίμνη 
διακρίνεται για τρία στοιχεία 
ταυτότητας και γι΄  αυτά είναι 
ακουστή : φυσικό  κάλλος , 
βυζαντινά μνημεία , αρχοντικά . 
Συχνά χαρακτηρίζεται σαν η 
“βυζαντινή πριγκίπ ισσα της 
λίμνης” και αυτός είναι μόνο ένας 
από τους λόγους που τοποθετούν 
την Καστοριά στους 
σημαντικότερους και 
ομορφότερους προορισμούς της 
Ελλάδας.
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