
ΔΑΛΜΑΤΙΑ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

27/02 & 21/03
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

5 ΗΜΕΡΕΣ
Μαυροβούνιο/Μπουντβα  
Ντουμπρόβνικ/Τίρανα

Οδικώς

1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (585 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί  , μέσω της Εγνατίας 
οδού φτάνουμε στη Κρυσταλλοπηγή. Χρόνος ελεύθερος για αγορές 
αφορολόγητων ειδών. Ακολούθως περνώντας από την Κορυτσά , 
φτάνουμε στην λίμνη της Οχρίδας , φυσικό σύνορο μεταξύ Αλβανίας 
και Σκοπίων και μια από τις βαθύτερες και αρχαιότερες λίμνες 
της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και για να θαυμάσουμε 
το τοπίο. Συνεχίζουμε τη βόρεια πορεία μας με κατεύθυνση το 
Μαυροβούνιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.    

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (110 χλμ.)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την παλαιότερη πόλη των 
ακτών του Μαυροβουνίου, που σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο 
δημοφιλή τουριστικά θέρετρα . Συνεχίζουμε για το Κότορ, το 
αρχαιοελληνικό Ασκρήβι ον ή το ρωμαϊκό Ακρούβιουμ. Η «νύμφη 
της Αδριατικής» όπως το αποκαλούν για την ομορφιά του, είναι 
μια πόλη με πολύ ενδιαφέρον και αρκετά πολιτιστικά στοιχεία. 
Τον 15ο αι. έγινε τμήμα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της 
Βενετίας και ονομάστηκε Καταρό. Κατά τους 4 περίπου αιώνες της 
Βενετοκρατίας κατασκευάσθηκαν τα υπέροχα κτίσματα της πόλης, 
που από το 1979 να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UΝΕSCΟ. Περιηγηθείτε στην παλιά 
πόλη που περιβάλλεται από τείχη 4,5 km με πολλές εκκλησίες 
και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Ακολούθως θα κάνουμε μια από 
τις ομορφότερες διαδρομές του ταξιδιού καθώς θα πάρουμε το 
παραλιακό δρόμο γύρω από το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, τον 
κόλπο του Κότορ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ, 
δείπνο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Μετά το πρωινό ακολουθεί η ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ, που το 
1991 χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους, ουδείς 
όμως πλέον αντιλαμβάνεται ότι το 68% του συμπλέγματος από 
ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά κτίρια ηλικίας 1300 ετών 
είχε υποστεί ζημιές. Η πόλη υπήρξε από τον 13ο αιώνα ισχυρή 
εμπορική και ναυτική δύναμη με το όνομα Ραγούζα και κατά το 14ο 
αιώνα απέκρουσε επιτυχώς τις κυριαρχικές αξιώσεις της Βενετίας 
και της Ουγγαρίας. Το ιστορικό τμήμα του, που προστατεύεται 
από την Unesco, είναι μία από τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις 
της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην πόλη θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Παλάτι του Κυβερνήτη όπου βρίσκεται και 
ο Πύργος του Ρολογιού, τον Καθεδρικό ναό, το Ναυτικό Μουσείο 
που σκιαγραφεί την ιστορία της ναυσιπλοΐας. Χρόνος ελεύθερος 
για να περπατήσετε πάνω στα τοίχοι, να επισκεφτείτε το Παλάτι 
του Κυβερνήτη , το ενυδρείο και να απολαύσετε το γεύμα σας με 
θέα το γραφικό παλιό λιμάνι της πόλης . επιστροφή στο ξενοδοχείο 
, δείπνο , διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΤΙΡΑΝΑ (273 χλμ.)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Καθοδόν προς την Αλβανική πρωτεύουσα 
θα σταματήσουμε για να θαυμάσουμε και να φωτογραφήσουμε 
το περίφημο νησάκι του Αγίου Στεφάνου.  Πρόκειται για 
πρώην ψαροχώρι, το οποίο, στην συνέχεια, μετατράπηκε σε 
ξενοδοχειακό συγκρότημα.Ο Βλαντιμίρ Μίτροβιτς ήταν αρχικός 
διευθυντής του ξενοδοχείου, προτού αυτό αγοραστεί από τον 
Όμιλο Ρέστη. Αριθμός πολιτικών και καταξιωμένων ηθοποιών 
του κινηματογράφου το έχουν επιλέξει, κατά καιρούς, ως τόπο 
διακοπών. Με την άφιξη στα Τίρανα θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως 
έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς στα Βαλκάνια, 
το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, 
την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του 
Γεώργιου Καστριώτη(Σκεντέρ Μπεή) εθνικού ήρωα της Αλβανίας, 
το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου . Χρόνος 
ελεύθερος , μετάβαση στο ξενοδοχείο , δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΙΡΑΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το 
απόγευμα.

-Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία.
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής.
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα.
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο 
πρόγραμμα της εκδρομής.
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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Valamar Club Dubrovnik 4*

Hotel Adria 4*

Hotel Lero  4*

Iva Dulcica 38, Lapad, 20000 Ντουμπρόβνικ, Κροατία

Radnicka 46 (entrance from road D8), 20000 Ντουμπρόβνικ, Κροατία 

 Iva Vojnovica 14, 20000 Ντουμπρόβνικ

Το Hotel Adria βρίσκεται στο Gruz, σε απόσταση 2,5χλμ. από την 
παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ. Τα περισσότερα δωμάτια του 
καταλύματος διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στα νησιά Elafiti και 
στον κόλπο Lapad. Παρέχονται δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρος 
στάθμευσης.

Σε όλα τα δωμάτια του Adria περιλαμβάνονται κλιματισμός 
και δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Οι τοίχοι είναι 
βαμμένοι σε μια απαλή απόχρωση μόκας, οι κουρτίνες είναι 
λευκές και τα ευρύχωρα μπάνια διακοσμημένα με πλακάκια 
στους τόνους του μπεζ και της μόκας.

Στο εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε δαλματική κουζίνα, 
θαυμάζοντας παράλληλα τη θέα στον κόλπο του Gruz από τα 
μεγάλα παράθυρα. Το φωτεινό καφέ-μπαρ είναι ιδανικό για ένα 
ποτό. Σερβίρεται μπουφές πρωινού.

Η ρεσεψιόν του Adria λειτουργεί όλο το 24ωρο. 

Το Hotel Lero διαθέτει εποχική εξωτερική πισίνα, 2 
εστιατόρια και κέντρο ευεξίας. Απέχει 1,5χλμ. από 

την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ και 400μ. από την 
κοντινότερη παραλία. Σε όλους τους χώρους υπάρχει 

δωρεάν Wi-Fi.

Όλα τα δωμάτια έχουν μοντέρνα επίπλωση και κλιματισμό 
και παρέχουν δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 

θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ και βραστήρα. Τα ιδιωτικά 
μπάνια περιλαμβάνουν μπανιέρα ή ντους, δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. 
Παρέχονται μπουρνούζια και παντόφλες για την άνεση των 

επισκεπτών.

Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται 
ο φόρος διαμονής

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EARLY 
BOOKING

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 
(2-12 ΕΤΩΝ)

ΕΠΙΒ. 
ΜΟΝΟΚΛ.

Valamar Club 
Dubrovnik 4* 225 € 255 € 95 € 135 €

Hotel Lero 4* 255 € 285 € 95 € 165 €

Hotel Adria 4* 265 € 295 € 95 € 175 €

Η πρώτη διανυκτέρευση θα 
πραγματοποιηθεί στο:

Hotel Admiral 4*
Η τελευταια διανυκτέρευση θα 

πραγματοποιηθεί στο:
Hotel Continental 4*

Το οικογενειακό ξενοδοχείο Valamar Club Dubrovnik 
βρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk 
και παρέχει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη του 
Ντουμπρόβνικ. Όλο το κατάλυμα είναι κλιματιζόμενο 
και τα δωμάτια προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. 
Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Η μεγάλη πισίνα, τα πολλά γήπεδα, οι εγκαταστάσεις 
θαλάσσιων σπορ στην κοντινή παραλία και τα οργανωμένα 
προγράμματα ψυχαγωγίας για τα παιδιά εξασφαλίζουν 
ευχάριστες διακοπές.

Το Valamar Club Dubrovnik Hotel διαθέτει την παιδική λέσχη 
Maro Club, ενώ οι πιο μεγάλοι επισκέπτες θα απολαύσουν 
τη χαλαρωτική ατμόσφαιρα του lobby bar με την ευρύχωρη 
βεράντα με θέα στη θάλασσα.
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Continental  Hotel 4*

Admiral Hotel 4*

SH2 Qender Vore, 1032 Vore, Aλβανία

Jadranski put bb, 85310 Μπούντβα, Μαυροβούνιο

Το Hotel Continental προσφέρει κέντρο σπα και σάουνα. Βρίσκεται στο 
Vorë, 15χλμ. από τα Τίρανα. Το ξενοδοχείο διαθέτει εποχική εξωτερική 
πισίνα με ξαπλώστρες και εστιατόριο. Οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν ένα ποτό στο μπαρ.

Όλα τα δωμάτια σε αυτό το ξενοδοχείο είναι κλιματιζόμενα και 
έχουν καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Ορισμένες μονάδες 
περιλαμβάνουν καθιστικό, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε. Κάθε μία 
προσφέρει ιδιωτικό μπάνιο με μπιντέ. Θα βρείτε ακόμη παντόφλες, 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών για 
μεγαλύτερη άνεση.

Το Continental Hotel παρέχει διάφορες επιλογές για πρωινό.

Το Hotel Admiral διαθέτει 24ωρη υποδοχή, υπηρεσία 
δωματίου και ρεσεψιόν για μια πιο χαλαρή διαμονή. Κάτι 
άλλο που μπορείτε να αξιοποιήσετε όσο μένετε εδώ είναι 
ανέσεις όπως χώρο πισίνας και εστιατόριο. 

Και αν προτιμάτε να ταξιδεύετε με δικό σας όχημα, στο 
Hotel Admiral θα βρείτε ιδιωτικό πάρκινγκ επί πληρωμή 
εντός των εγκαταστάσεων.Κατά την επίσκεψή σας στο 
Μπούντβα είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε αγαπημένα 
τοπικά πιάτα με γύρο σε εστιατόρια όπως τα Verde.

Παροχές

Παροχές

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Γυμναστήριο
• Μπαρ

Σημεία Ενδιαφέροντος

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Απόσταση από το κέντρο  19χλμ.
• National Sport Park   13,7χλμ.
• National Museum of History Albania 15,2χλμ.
• Διεθνές Αεροδρόμιο Τιράνων Μητέρα Τερέζα 0,6χλμ.

• Budva Main Bus Station       0,8χλμ.
• Εμπορικό Κέντρο TQ Plaza  0,7χλμ.
• Omnia Night Club   3,3χλμ.
• Podmaine Monastery   4,6χλμ.
• Μαρίνα Budva    5,7χλμ.
• The Church of St. John   6,6χλμ.
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