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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  26/5                                                                                                                                                    8 ΗΜΕΡΕΣ  

1η μέρα, Aθήνα – Τίρανα: Συγκέντρωση και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Συνοριακός έλεγχος, διέλευση, και 
συνεχίζουμε για τα Τίρανα. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 
και διανυκτέρευση.  

2η μέρα, Τίρανα - Μπούτβα– Κότορ – Ντουμπρόβνικ: Μετά το πρωινό μας, περνάμε για μία σύντομη 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο των Τιράνων, όπου θα δούμε την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, την παλιά 
Όπερα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το τζαμί, τον Πύργο του Ρολογιού, και την Ορθόδοξη Εκκλησία Της 
Αναστάσεως. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς το Μαυροβούνιο, γνωστό ως Montenegro, 
απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα, από τις ωραιότερες της Ευρώπης και το γραφικό νησάκι SvetiStefan, 
αγαπημένο θέρετρο διάσημων επισκεπτών ανά τον κόσμο, για να φτάσουμε  στο διάσημο καλοκαιρινό 
θέρετρο Μπούτβα, την παλαιότερη μεσαιωνική και ανακαινισμένη πόλη, των ακτών του Μαυροβουνίου, 
Σχετική παραμονή για να απολαύσουμε το πανέμορφο τοπίο κάνοντας βόλτες και αγορές. Συνεχίζουμε για 
την παλιά πόλη του Κότορ, μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού που κτίστηκε μεταξύ 12ου και 14ου 
αιώνα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και ομορφότερο φυσικό Φιόρδ της Αδριατικής αλλά και της νότιας 
Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό τείχος μήκους 4,5 χλμ. που ξεκινά από την θάλασσα και 
φτάνει ως την βραχώδη κορυφή του. Θα δούμε τον καθεδρικό Ναό Του Αγίου Τρύφωνα, τις ορθόδοξες 
εκκλησίες του Αγίου Λουκά και του Αγίου Νικολάου,, το μουσείο της Ναυτικής ιστορίας και το επιβλητικό 
παλάτι του πρίγκηπα Πέτροβιτς. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας  για την Κροατία και το Ντουμπρόβνικ.   
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η μέρα, Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) – Νησί Λόκρουμ: Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για την ξενάγηση 
μας στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ, παλιά του ονομασία ``Ραγκούσα``, μεσαιωνική πόλη προστατευμένη 
από την Unescoείναι μία οχυρωμένη πόλη μήκους 2,5 χλμ. Θα δούμε κτίρια σπουδαίας αρχιτεκτονική όπως 
τον πύργο του Ρολογιού, το Μέγαρο Σπόντζα του 16ου αι. χτισμένο από ξακουστούς τεχνίτες, που σήμερα 
στεγάζει τα κρατικά αρχεία, τις όμορφες εκκλησίες, όπως του Αγ. Βλασίου προστάτη της πόλης,  με το 
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, μοναστηριακά συμπλέγματα, το Φραγκισκανικό 
Μοναστήρι , την μεγάλη και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου με την εκκλησία του Σωτήρος. Στο πρυτανικό 
μέγαρο, σήμερα φιλοξενείτε το μουσείο του Ντουμπρόβνικ με την ιστορία της πόλης, όπου δίπλα του το 
δημαρχείο και ο  καθεδρικός ναός και  το θησαυροφυλάκιο.  Χρόνος ελεύθερος. Επίσης προαιρετικά για 
όσους επιθυμούν μπορούν να πάρουν μέρος στην κρουαζιέρα γύρω από το νησάκι Λόκρουμόπου ναυάγησε 
-σύμφωνα πάντα με τη τοπική παράδοση- ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Α’ ο Λεοντόκαρδος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
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4η μέρα, Μόσταρ - Σπλίτ – Τρογκίρ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μόσταρ όπου θα δούμε τη γέφυρα -  
σύμβολο και στη συνέχεια θα φτάσουμε στο Σπλίτ όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού και την παλιά πόλη. Χρόνος ελεύθερος στην ονομαστή Ρίβα (προκυμαία).  Θα συνεχίσουμε για 
να επισκεφθούμε την γειτονική νησίδα - πόλη του μεσαιωνικού Τρογκίρ, που έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ,  ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία 
γέφυρα, θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με 
άριστη τουριστική υποδομή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή , δείπνο και 
διανυκτέρευση.  

 

5η μέρα, Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε – Ζάγκρεμπ : Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Ζαντάρ. Επίσκεψη της 
πόλης, όπου θα δούμε την χερσαία πύλη και τα τείχη, την πλατεία του λαού, την πύλη της θάλασσας, και το 
Φόρουμ. Θα συνεχίσουμε για τις λίμνες  Πλίτβιτσε, που είναι ιδιαίτερα γνωστές για τους μικρούς και 
μεγάλους καταρράκτες, που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες λίμνες και πολλές μικρότερες. Η 
πεζοπορική μας περιήγηση περιλαμβάνει μία από τις πολλές διαδρομές όπου θα διασχίσουμε τη λίμνη με 
πλοιάριο και στη συνέχεια θα περπατήσουμε ανάμεσα από λίμνες και καταρράκτες. Κατόπιν αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Κροατίας το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και 
διανυκτέρευση.     

 

6η μέρα, Σπήλαια Ποστόινα – Λιουμπλιάνα : Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για τη Σλοβενία και για 
την επίσκεψη στα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για   τη Λιουμπλιάνα, την πανέμορφη αρχοντική και κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της 
Σλοβενίας, χτισμένη στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων.  Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο 
κτισμένο γύρω από το λόφο με το κάστρο με τα πλακόστρωτα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης, θα 
δούμε τον ποταμό Λουμπλιάνιτσα με τις πολλές γέφυρες από τις οποίες ξεχωρίζουν η τριπλή γέφυρα 
Tromostovje και η γέφυρα MajskiMost με τα τέσσερα αγάλματα του δράκου που είναι το έμβλημα της 
Λιουμπλιάνα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου με τον πράσινο τρούλο, την πλατεία Πρέσερν με την 
εκκλησία των Φραγκισκανών κ.α. Ελεύθερος χρόνος και  επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ζάγκρεμπ, 
δείπνο και διανυκτέρευση.  

 

7η μέρα, Ζάγκρεμπ – Βελιγράδι:Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Σερβίας το Βελιγράδι. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. 
Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το οποίο έχει μετατραπεί 
σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον 
ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Θα δούμε επίσης 
την πλατεία Δημοκρατίας, τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο 
της Θεσσαλονίκης, ο πύργος Νεµπόισα, ο οποίος χτίστηκε το 1460 και το όνομα του σημαίνει ατρόμητος. 
Δεν θα παραλείψουμε τον Ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό στον κόσμο.  Αναχώρηση 
για το Νις, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.   

 

8η μέρα Νις – Αθήνα: Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για το δρόμο της επιστροφής . Άφιξη στην 
Αθήνα αργά το βράδυ. 

 

 



Τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 380€ 

Επιβάρυνση μονόκλινου: +120€ 

 

Περιλαμβάνονται:  
• Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  3* & 4*  
• Ημιδιατροφή (7 πρωινά + 7 δείπνα)  
• Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής, Τοπικός Ξεναγός στο Ντουμπρόβνικ και στο Σπλιτ 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 
 

Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικός τουριστικός φόρος και checkpoint (20€), Είσοδοι σε μουσεία,εθνικά 
πάρκα και σπήλαια,   Προσωπικά έξοδα, ποτά, φιλοδωρήματα, και ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο, και 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.  

 

Απαραίτητα διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου δεκαετίας .  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

05-06/04 HOTEL “GREEN” 4**** - Tirana HB  

06-08/04 HOTEL “PLAT”  3*** - DUBROVNIK HB  

08-09/04 HOTEL “NN” 3/4* - VODICE HB  

09-11/04 HOTEL “LAGUNA” 3*** - ZAGREB HB  

11-12/04 HOTEL “CRYSTAL ICE” 3*** - NIS 
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