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09 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα. Καβάλα – Βελιγράδι. (680 χλμ.)
Αναχώρηση στις 06.00 από το δημοτικό κήπο. Μέσω Βουλγαρίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό, και συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, άφιξη το απόγευμα στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Δείπνο. Προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα. Βελιγράδι – Ζάγκρεμπ – Λιουμπλιάνα. (480 χλμ.)
Πρωινό. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε το φρούριο Καλεμεγκντάν, τον Πύργο Nebosja,
που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, το Εθνικό Θέατρο, το Κοινοβούλιο.
Αναχωρούμε για το Ζάγκρεμπ. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια. Θα
δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου, το Εθνικό Θέατρο και το Πανεπιστήμιο της πόλης. Το
απόγευμα ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3η μέρα. Λιουμπλιάνα – Λίμνη Μπλέντ - Σπήλαια Ποστόινα. (160 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία μας με την πανέμορφη πόλη. Θα επισκεφτούμε την παλιά πόλη, 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. Επόμενος
σταθμός η λίμνη Μπλέντ που μοιάζει βγαλμένη από τις σελίδες των ωραιότερων παραμυθιών, καθώς
περιβάλλεται από βουνά και δάση ενώ στο κέντρο της βρίσκεται το μοναδικό νησάκι που συναντά κανείς
στη Σλοβενία. Συνεχίζοντας φθάνουμε στα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται τα δεύτερα σε
μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου
και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες
διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Επιστροφή στην Λιουμπλιάνα το απόγευμα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η μέρα. Λιουμπλιάνα – Τεργέστη – Βενετία. (περιοχή) (240 χλμ.)
Αναχώρηση για την Τεργέστη. Θα κάνουμε τον γύρο της πόλης περνώντας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό,
το κανάλι με τον ναό του Αγ. Αντωνίου θα επισκεφθούμε την ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
θα σταματήσουμε στην πλατεία Unita. Συνεχίζουμε για την Βενετία. Μεταφορά εξ ιδίων στην πλατεία Σαν
Μάρκο για την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την πλατεία του Αγ. Μάρκου, με τον επιβλητικό ναό του
Αγίου Μάρκου, τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, το παλάτι των Δόγηδων, τη γέφυρα των
Στεναγμών κ.ά. Θα επισκεφθούμε την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ( Σαν Τζιόρτζιο ντι
Γκρέτσι). Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας, (περιοχή Μέστρε),
τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. Το βράδυ προαιρετική μετάβαση στην Βενετία για να απολαύσουμε την
πόλη των Δόγηδων φωτισμένη και να κάνουμε την βόλτα μας στην πλατεία του Αγ. Μάρκου.
Διανυκτέρευση.
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5η μέρα. Βενετία – Βερόνα – Σιρμιόνε – Μιλάνο.(270 χλμ,)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βερόνα, όπου θα δούμε το κεντρικό αξιοθέατο, την Αρένα της Βερόνα, το
σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς το Μεσαιωνικό κάστρο Castelvecchio, κατάλληλο σημείο για μια βόλτα στη
γέφυρά του. Συνεχίζουμε στην πανέμορφη λίμνη Γκάρντα. Πρώτος μας σταθμός το μεσαιωνικό χωριό
Σιρμιόνε, κτισμένο σε μια στενή γλώσσα γης, στο νότιο άκρο της λίμνης. Θα φωτογραφίσουμε το κάστρο
της οικογένειας Σκαλιγκέρι και θα περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης. Ελεύθερος χρόνος. Άφιξη το
απόγευμα στο Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η μέρα. Μιλάνο – Κόμο – Λουγκάνο. (170 χλμ.) Μετά το πρωινό ξεκινάμε την γνωριμία μας με την
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Το εντυπωσιακό Ντουόμο, ο Καθεδρικός Ναός και η
διάσημη Σκάλα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης που θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος
για ψώνια στην πρωτεύουσα της μόδας. Αναχώρηση για το Κόμο πόλη με την ομώνυμη λίμνη και με τα
αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα και τις βίλλες των ευγενών. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο και
θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Κόμο. Στη συνέχεια θα
περάσουμε στην Ελβετία για να φτάσουμε στο Λουγκάνο, μια από τις ομορφότερες παραλίμνιες πόλεις της
Ελβετίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στις όχθες της λίμνης και να κάνουμε προαιρετικά
μία κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη με τις βίλλες των πλουσίων και διάσημων της Ελβετίας. Ελεύθερος
χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα στο Μιλάνο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
7η μέρα. Μιλάνο – Ανκόνα. (440 χλμ.) Μετά το πρωινό αναχώρηση. Διασχίζοντας την πεδιάδα της
Λομβαρδίας, μέσω Μπολόνιας, Ρίμινι άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση
στις καμπίνες και απόπλους για Ελλάδα. Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου ξεκουραστείτε, και απολαύστε την
μίνι κρουαζιέρα στην Αδριατική. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
8η μέρα. Ηγουμενίτσα – Καβάλα. (470 χλμ.) Άφιξη το πρωί στην Ηγουμενίτσα. Μέσω Μετσόβου Θεσσαλονίκης (ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση) άφιξη στην Καβάλα.
Τιμή συμμετοχής : 545 €
Μονόκλινο: 720 €
Παιδί έως 12 ετών σε δωμάτιο γονέων: 495 €
Επιβάρυνση κατ΄άτομο καμπίνα δίκλινη εσωτερική: +45 € Εξωτερική: +65€
ΣΤΙΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ανκόνα - Ηγουμενίτσα σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με μπάνιο
και τουαλέτα (ΑΒ4).
 Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή (εκτός του πλοίου).
 Ξεναγήσεις – περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Δημοτικοί Φόροι. Προαιρετικές εκδηλώσεις. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Τα βαπορέτα
της Βενετίας, Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

