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8 ΗΜΕΡΕΣ

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Θεσσαλονίκη - Λίμνη Οχρίδας- Πόγραδετς - Τίρανα - Μπούντβα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής. Διαδικασία
ελέγχου στα σύνορα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα
πεντακάθαρα νερά και πλούσια πανίδα στάση στο Πόγραδετς. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας
προορισμό, την πόλη Μπούντβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Μπούντβα – Κότορ - Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και πρώτος μας σταθμός η γραφική πόλη της Μπούντβα, με το περίφημο νησάκι του
Αγίου Στεφάνου, όπου κυριαρχεί η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και
την κοσμοπολίτικη ζωή, όπου θα περιηγηθούμε και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μετάβαση
στην παλιά πόλη του Κότορ, μια πόλη προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή

και Βενετσιάνικη επιρροή. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό τείχος μήκους περίπου 4,5
χιλιομέτρων που ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει ως την βραχώδη κορυφή της πόλης. Στο
πέρασμά μας θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, την Ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς το οποίο
χρησιμοποιούσε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία. Τελευταίος μας σταθμός για
σήμερα η πόλη Ντουμπρόβνικ το «μαργαριτάρι» της Αδριατικής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας που βρίσκεται στην Νέα πόλη, δείπνο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου, μία
πόλη που είναι προστατευόμενη από την UNESCO. Στην πόλη με την ονομασία «Ραγκούσα» θα
δούμε τα ανάκτορα, το Σπόνζα του 16ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Βλάσιου, το μοναστήρι
των Φραγκισκανών και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το Απόγευμα επίσκεψη και πάλι στο κέντρο
της πόλης, δείπνο, διανυκτέρευση.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ντουμπρόβνικ - Τρογκίρ - Σπλίτ - Μπίογκραντ
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Σπλιτ. Στην ξενάγηση της πόλης θα επισκεφθούμε το
παλάτι του Διοκλητιανού το οποίο ανήκει στον κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς της UNESCO –
αξιόλογο δείγμα της Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην ανατολική πλευρά της Αδριατικής Θάλασσας.
Στην συνέχεια θα μεταβούμε στο νησί Κιόβο και θα επισκεφθούμε την πόλη Τρογκίρ. Θα δούμε
την παλιά πόλη Τρογκίρ η οποία επίσης ανήκει στον κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς της UNESCO,
τον καθεδρικό ναό, το κάστρο με τον πύργο του Αγίου Μάρκου, τη Βόρεια και τη Νότια Πύλη και
θα επισκεφθούμε την εκκλησία και το μοναστήρι του Αγίου Δομίνικου. Άφιξη αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Μπίογκραντ. Τακτοποίηση δωματίων, δείπνο, διαν/ρευση.

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Μπίογκραντ - Λίμνες Πλίτβιτσε – Ζαντάρ - Λιουμπλιάνα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε, που είναι κάτω από την προστασία της
UNESCO, με τις 16 λίμνες του, οι οποίες βρίσκονται όλες σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους. Η
κάθε λίμνη συνδέεται με τις υπόλοιπες με τους καταρράκτες των νερών που πέφτουν η μια στην
άλλη και δημιουργούν ένα φανταστικό θέαμα που δικαίως ονομάζεται φαινόμενο φυσικής και
περιβαλλοντικής ομορφιάς. Συνεχίζουμε για την πόλη Ζαντάρ, παλαιότερη πρωτεύουσα της
Δαλματίας. Ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη που υπήρξε στην κατοχή της Βενετίας με την
ονομασία Ζάρα. Θα δούμε ανάκτορα Ρωμαϊκής

εποχής, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς,

παλάτια, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Τελευταίος Σταθμός
για σήμερα η πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα.
ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

Τακτοποίηση δωματίων στο

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Λιουμπλιάνα - Σπήλαιο Postoina - Τεργέστη
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα. Στην ξενάγηση μας
στην Λιουμπλιάνα θα ανακαλύψουμε μια πόλη πανέμορφη με πολλά δημιουργήματα που φέρουν
την υπογραφή του Jose Plecnik και τον ποταμό Λιουμπλιάνικα να την διασχίζει περνώντας μέσα
από το κέντρο της πόλης. Θα επισκεφτούμε τα ερείπια του ρωμαϊκού οικισμού Έμονα, 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. Στη συνέχεια επίσκεψη στο σπήλαιο Postoina, στις ομορφότερες σπηλιές που
υπάρχουν στον κόσμο με εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Η εξερεύνηση του σπηλαίου ξεκινά.
Επιβιβαζόμαστε σε ειδικά βαγόνια που μας ταξιδεύουν στο εσωτερικό του σπηλαίου.
Προχωρούμε και μετά αποβιβαζόμαστε και ακολουθούμε την ξεναγό μας για μία εσωτερική
ξενάγηση. Έπειτα κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Τεργέστης, όπου θα δούμε το κάστρο
Miramar. Το κάστρο και τον Καθεδρικό Ναό του San Giusto και τη κεντρική πλατεία της πόλης.
Στη συνέχεια καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση δωματίων, δείπνο, διανυκτέρευση.

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Τεργέστη – Βενετία (διανυκτέρευση εν πλώ)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Βενετίας, άφιξη στο νέο λιμάνι της πόλης. Επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους στις 12:00 για Ηγουμενίτσα. Στον ελεύθερο
χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση στο πλοίο.

Ύστερα από μια υπέροχη κρουαζιέρα στην Αδριατική θάλασσα,

κατάπλους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ηγουμενίτσα – Γιάννενα - Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Με τις
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε το απόγευμα στην πόλη μας, με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η εκδρομή που όλοι θα αγαπήσετε και θα διαφημίσετε!!!

Η εκδρομή περιλαμβάνει:
 Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο του γραφείου μας
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ΑΒ4 (με κλιματισμό, μπάνιο,
τουαλέτα) για τη διαδρομή Βενετία - Ηγουμενίτσα
 1 Διανυκτέρευση στην πόλη της Μπούντβα, σε ξενοδοχείο 3***, δωμάτια δίκλινα
 2 Διανυκτερεύσεις στην πόλη Ντουμπρόβνικ, κεντρικό ξενοδοχείο 3***, δωμάτια δίκλινα
 1 Διανυκτέρευση στην περιοχή Μπίογκραντ, σε ξενοδοχείο 4****, δωμάτια δίκλινα
 1 Διανυκτέρευση στην πόλη Λιουμπλιάνα, σε ξενοδοχείο 4****, δωμάτια δίκλινα
 1 Διανυκτέρευση στην πόλη Τεργέστη, σε κεντρικό ξενοδοχείο 4****, δωμάτια δίκλινα
 6 πλούσια πρωινά σε μπουφέ (Αμερικανικού τύπου)
 Ημιδιατροφή (6 Δείπνα)
 Ξεναγήσεις - περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγός – Συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (Γιώργος Καππές)
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης / επαγγελματικής ευθύνης / Φ.Π.Α.
 Επίσημοι Ελληνόφωνοι Ξεναγοί
 Τοπικοί Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων - check point - parking - διόδια.
Τιμή συμμετοχής το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 780 ευρώ με ημιδιατροφή.
Η επιβάρυνση σε μονόκλινο δωμάτιο: 240 ευρώ για τις 6 διανυκτερεύσεις.
Δεν περιλαμβάνει:
 Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, λιμνών, σπηλαίων και ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό
Επιβάρυνση το άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα ΑΒ2 : 50€
Επιβάρυνση το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα Α2 : 70€
Επισήμανση:

Δηλώστε

έγκαιρα

την

συμμετοχή

σας

με

προκαταβολή

300€

μέχρι

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Η εξόφληση πρέπει να γίνει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη για την
εκδρομή είναι η καινούργια ταυτότητα με (λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο.
Περισσότερες πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στον αρχηγό της εκδρομής στο τηλέφωνο:
6945 – 802689 (Γιώργος Καππές).

