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ΓΥΡΟΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
8 ημέρες
ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΖΑΝΤΑΡ –
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΡΑΝΑ (424 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής. Διαδικασία ελέγχου, είσοδος στην
Αλβανία και συνεχίζουμε για τα Τίρανα. Στην περιήγησή μας θα δούμε την κεντρική πλατεία με το άγαλμα
του Σκεντέρμπεη, το κτίριο της Όπερας, το κτίριο των Υπουργείων, το Δημαρχείο, τον Πύργο του
Ρολογιού, το παλιό τζαμί και τον Ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό των Τιράνων. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (288 χλμ)
Αναχώρηση για την γραφική πόλη της Μπούντβα όπου κυριαρχεί η Βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Θα
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη, της Αγίας Μαρίας της Πούντα και
της Αγίας Τριάδας, καθώς και το Εθνογραφικό Μουσείο με εκθέματα από την ίδρυση της πόλης. Τέλος θα
δούμε το φρούριο Σιταντέλ που χρονολογείται από τον 5ο/6ο αιώνα π.Χ. Επόμενος σταθμός το Κότορ όπου
στην παλιά πόλη ξεχωρίζουν τα Παλιά Τείχη, ο Ρωμαϊκός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τρύφωνος από τον
12ο αιώνα και η Μαρίνα. Αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της
ευρύτερης περιοχής.
3η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΗΣΙ ΛΟΚΡΟΥΜ – ΤΣΑΒΤΑΤ
Ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου με το μεσαιωνικό όνομα
Ραγκούσα και χαρακτηρισμένη ως πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο Ντουμπρόβνικ θα δούμε τα
ανάκτορο, το Σπόνζα του 16ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Βλάσιου, το μοναστήρι των Φραγκισκανών
και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για να χαρούμε τις ομορφιές της πόλης και
για μία προαιρετική κρουαζιέρα μέχρι το νησάκι Λόκρουμ και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Τσάβτατ όπου
μπορούμε να απολαύσουμε ένα δροσιστικό μπάνιο.
4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΜΟΣΤΑΡ – ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΖΑΝΤΑΡ (387 χλμ)
Αναχωρούμε για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Φτάνοντας στο Μόσταρ που είναι χτισμένο επάνω στον ποταμό
Νέρετβα θα δούμε το έμβλημα της πόλης, το μεγάλο τοξωτό γεφύρι Στάρι Μοστ, που πρωτοχτίστηκε με
εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Κατευθυνόμαστε για το Σπλιτ όπου θα σταθούμε για να δούμε
την όμορφη παραλιακή ζώνη της πόλης και το παλάτι του Διοκλητιανού, επίσης κληρονομιά της UNESCO,
έξοχο δείγμα Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για το μεσαιωνικό Τρογκίρ, μια
πόλη-νησί που ενώνεται με την ξηρά με μια πανέμορφη γέφυρα. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας στην περιοχή του Ζαντάρ.
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5η μέρα: ΖΑΝΤΑΡ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ (270 χλμ)
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη του Ζαντάρ. Έπειτα αναχωρούμε για το Εθνικό Πάρκο των λιμνών
Πλίτβιτσε, με έκταση 297 τ.χ, που ιδρύθηκε το 1949, χαρακτηρισμένο ως μνημείο της παγκόσμιας φυσικής
κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για το Ζάγκρεμπ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
6η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ (387 χλμ)
Αναχωρούμε για την καταπράσινη Σλοβενία με πρώτη μας στάση στο φημισμένο σπήλαιο Ποστόινα. Θα
εξερευνήσουμε το σπήλαιο με ηλεκτρικό τρενάκι (προαιρετικά) και θα μεταφερθούμε σε μια διαδρομή
περίπου 3,5 χιλιομέτρων μέσα στις μοναδικές γεωλογικές δημιουργίες της φύσης. Συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα, στην ξενάγησή μας θα δούμε τον ποταμό Λιουμπλιάνιτσα που τη διατρέχει, το
δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, την γέφυρα των Δράκων και τις τρεις γέφυρες, την
αγορά, την πλατεία Presernov, το παλάτι του επισκόπου με την βιβλιοθήκη και το κάστρο. Επιστροφή στο
Ζάγκρεμπ.
7η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (393 χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη του Ζάγκρεμπ. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό γοτθικού ρυθμού του
Αγίου Στεφάνου σύμβολο της πόλης, το παλάτι του επισκόπου δίπλα στο ναό, και την κεντρική αγορά
Dolac του Ζάγκρεμπ. Συνεχίζοντας, θα φτάσουμε στην Πέτρινη Πύλη, στην είσοδο της Άνω πόλης, με την
ζωγραφιά της Παναγίας, το προεδρικό παλάτι και το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το
Βελιγράδι. Θα δούμε το φρούριο Καλέμεγκνταν, με τους πύργους, τις πολεμίστρες και τα οχυρώματα από
την εποχή της Αναγέννησης, τον ορθόδοξο καθεδρικό ναό με τους τάφους των Σέρβων πριγκίπων του
Οίκου Ομπρένοβιτς καθώς και άλλα εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα όπως το Εθνικό μουσείο, ενώ
κατά μήκος της λεωφόρου των Επαναστάσεων θα δούμε το Κοινοβούλιο, ένα κλασικό δείγμα Βαλκανικής
αρχιτεκτονικής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ (644 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση. με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό φτάνουμε αργά το απόγευμα στην
πόλη μας.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 389 €
ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ : 349 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : +140 €
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή.
 Ξεναγήσεις – περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγό – συνοδό.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Check point και δημοτικοί φόροι 49 €. Ποτά, φιλοδωρήματα,
τηλεφωνήματα. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο
πρόγραμμα.

