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5 ημέρες

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Κοτόρ

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ
1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς
Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το
απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις
της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό
και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα
γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις
Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο
όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ
της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος
του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό
παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο
και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα θαυμάσουμε την
εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις
του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην
κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ
(137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι,
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και
ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία.
Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που
ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη
στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από
τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς,
το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος
χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον
κεντρικό πεζόδρομο.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά
από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών
ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον,
το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος
της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα ,
ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου
αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί
.Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό
του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος
ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε
την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των
Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί
που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα.
Θα περιηγηθούμε 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 Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας,
το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια θα
γνωρίσουμε τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και
την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Νησί Κόρτσουλα

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση

22, 29 /12
& 2 /1

Ξενοδοχείο

PETKA 3*
VALAMAR LACROMA 4*
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Παρατηρήσεις

Ειδικά οργανωμένο
εορταστικό δείπνο

Η διαμονή στη Μπούτβα γίνεται στο πολυτελές MOSKVA 4* plus με ημιδιατροφή.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,
6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων
(όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται
δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως
infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και
λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

