Διαμάντια Δαλματικών Ακτών

4ημ

Αεροπορική Μετάβαση & Οδική Επιστροφή 21 – 24 Απριλίου
1η ημέρα Πτήση για Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση πόλης) - Μπούτβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και μεταφορά για την ξενάγηση
της πόλης . Το Ντουμπρόβνικ φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα
στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε
μέσα στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του
Αγίου Βλασίου προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη
κρήνη του Ονούφριου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο
φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε
τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονούφριου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα.
Αναχώρηση για την Μπούτβα. Άφιξη και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.
2η ημέρα Μπούτβα – Κότορ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές επιρροές
είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και το νοτιότερο φιόρδ
της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Θα περιηγηθούμε στο Ρωμαϊκό
Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Στην συνέχεια αναχώρηση για την Μπούτβα , που πήρε το όνομά της από την αρχαία ελληνική λέξη
βους (βόδι). Όπως όμως αναφέρει η ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του
βασιλιά της Τύρου Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα της Μπούτβα
όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και
από εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε
την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά
τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα ερείπια παλαιών οχυρώσεων. Το
φρούριο, που πολλές φορές άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα
όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα, κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο
ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα Ντουμπρόβνικ – Λίμνη Σκόρδας – Ποντγκόριτσα – Σβέτι Στεφάν
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόδρας που θα μας εντυπωσιάσει με την
βιοποικιλία και τα νούφαρα που επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα απολαύσουν μια μίνι
κρουαζιέρα στη λίμνη με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη πρωτεύουσα
Ποντγκόριτσα που τα τελευταία χρόνια αλλάζει και αυτή όψη. Στην αριστερή όχθη του ποταμού
Ρίμπνιτσα, η Παλιά Πόλη (Στάρα Βάρος) αποτελούσε στα χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας τον
πυρήνα της Ποντγκόριτσα. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η πόλη άρχισε
να επεκτείνεται προς τη δεξιά όχθη με την ονομασία Νόβα Βάρος Σήμερα στη Στάρα Βάρος σώζονται
ελάχιστα τοπόσημα από την εποχή των Οθωμανών – ανάμεσά τους θα δείτε ό,τι έχει απομείνει από το
φρούριο Depedogen (γνωστό και ως Ribnica), που προστάτευε την πόλη από επιδρομές, καθώς επίσης
τον πύργο του ρολογιού. Η βόλτα στη γειτονιά μοιάζει με ταξίδι στην ιστορία. Συνεχίζουμε την εκδρομή
μας, στο κοιμισμένο ψαροχώρι του Αγίου Στεφάνου (Sveti Stefan): οχυρωμένο σε ένα μικρό νησάκι με
μοναδική επικοινωνία με τη στεριά μια στενή (ενισχυμένη) λωρίδα άμμου, είναι η μεσογειακή βερσιόν
του Mont St Michel στη Βρετάνη. Η διαφορά όμως είναι ότι η επικοινωνία δεν εξαρτάται από την

άμπωτη και την παλίρροια, ενώ μέχρι το 1960 που ο Τίτο αποφάσισε να το μεταμορφώσει στον
παιχνιδότοπο των rich and famous, είχε μόνιμους κατοίκους – όλοι ψαράδες. Έχοντας διατελέσει τόπος
συνάντησης του διεθνούς jet set, το Sveti Stefan (Άγιος Στέφανος) είναι αδιαμφισβήτητα το διαμάντι
του Μαυροβουνίου, και ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας του.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα Μπούτβα – Τίρανα – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Εκεί θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους
μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το
αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεωργίου
Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Αμέσως
μετά αναχωρούμε για τον δρόμο της επιστροφής με τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη.
Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση του γραφείου μας Θεσσαλονίκη –
Ντουμπρόβνικ με πρωινή αναχώρηση
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
 Πρόγευμα σε μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα με την
επιλογή σας.
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα.
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 Επίσημος διπλωματούχος ξεναγός κατά τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται
 Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ ανά άτομο
 Κρουαζιέρα του Λόκρουμ 10€ ανά άτομο (δε περιλαμβάνεται η είσοδος στο νησί)
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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21.04

Εκδρομικό πακέτο

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Early
Booking

Τιμή

Παιδί
2-12

Επιβ.
Μονόκ.

Blue Star 4*

ημιδιατροφή

169 €

199 €

129 €

70 €

Montenegro 4*

ημιδιατροφή

185 €

215 €

129 €

75 €

Tara 4*

ημιδιατροφή

195 €

225 €

139 €

80 €

Budva 4*

ημιδιατροφή

215 €

245 €

145 €

90 €

Adria 4*

ημιδιατροφή

219 €

249 €

149 €

90 €

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία
- Παρ/σεις

Croatia Airlines
απ’ ευθείας πτήση από
Θεσσαλονίκη
Θεσ/νίκη – Ντουμπρόβνικ
05:30 – 05:35

Η τιμή Early Booking ισχύει για κρατήσεις μέχρι 07.03.2020
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 85 €. Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά άτομο.

