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5 ημέρες
26/4
& 30/4

Ντουμπρόβνικ

Λίμνες Πλίτβιτσε

Δαλματία
Λίμνες Πλίτβιτσε
Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
(πτήση για Μαυροβούνιο και επιστροφή από Ντουμπρόβνικ)
Πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή
Επίσκεψη στο μοναδικό φυσικό πάρκο στις Λίμνες Πλίτβιτσε
Επίσκεψη στα μέρη που έγιναν γυρίσματα του Game of
Thrones
Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων
1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για το
Μαυροβούνιο. Άφιξη στην Ποντγόριτσα και αναχώρηση για μια υπέροχη
διαδρομή. Θα περάσουμε περιφερειακά από την μια από τις παλαιότερες πόλεις
της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα την οποία θα απολαύσουμε
πανοραμικά και θα καταλήξουμε στο φημισμένο Κότορ. Είναι μνημείο πολιτισμού
της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που μάς
θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της. Συνεχίζουμε
βόρεια για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Χτίστηκε στις αρχές του 3ου
αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία,
καθώς και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική
υποδομή. Τελευταία μας στάση το Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και
παλαιότερος ναύσταθμος της Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού,
τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης και
μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2n ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ (παλαιότερη
πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομία
όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς
καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της
Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Αφήνουμε για λίγο της ακτές της
Δαλματίας για να γνωρίσουμε ένα μοναδικό φυσικό θέαμα τις περίφημες
Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης
ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι λίμνες, πλούσιες
σε ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες
και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και
του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για
πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ετοιμαστείτε για μια βόλτα στα γραφικά
σοκάκια της παλιάς πόλης του Σπλιτ.

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - LOKRUM ISLAND

Κυριακή του Πάσχα σήμερα για αυτό δεν χάνουμε χρόνο και μετά το
πρωινό αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ «το διαμάντι της Αδριατικής».
Η πανοραμική θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη
ομορφιά , περιτριγυρισμένη από τείχη, κάστρα και πύργους. Θα έχουμε
επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι και
την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, προστάτη της πόλης, αξιοθέατα που
αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία . Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη
στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το
“νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από
την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά
δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι
Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των
τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψουμε στο
Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη
εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το Πάσχα πέφτει λίγο πιο αργά,
ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο
η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη στο
φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του
μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την
ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα) αξίζει
να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία
με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει
κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με
τον τρόπο που επιθυμείτε. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού
απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης και τα νυχτερινά
μαγαζιά που συχνάζουν οι ντόπιοι.

4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα,
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. 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 Μάρκο 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: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..ήρθε και η τελευταία μας
ημέρα. Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα έχουμε
χρόνο για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία γεύση
από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη
μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι
ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την
Κροατία και το Μαυροβούνιο. Χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ
άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει
τραβήξει τη δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα

Αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
(πτήση για Μαυροβούνιο, επίσκεψη
Budva και Kotor και απευθείας
επιστροφή από Ντουμπρόβνικ χωρίς
περιττά χλμ)
Πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή
και family rooms
Επίσκεψη στα μέρη που έγιναν
γυρίσματα του Game of Thrones
Mountain Buggies μια μοναδική
εμπειρία στους λόφους του Ντουμπρόβνικ
Παρακολούθηση της Ανάστασης σε
Ορθόδοξη εκκλησία
πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων

Ντουμπρόβνικ

Γνωρίστε τα στολίδια
της Αδριατικής

Δαλματία

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για
το γραφικό Μαυροβούνιο. Θα ξεκινήσουμε με 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. Η
βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την
αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να
την περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές
να την προστατεύουν. Στη συνέχεια, άφιξη στο Κοτόρ ένα μνημείο
πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία
πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια
της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στο Βυζάντιο
και τη Γαληνοτάτη, αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία
και των δύο Αυτοκρατοριών. Αναχωρούμε και διασχίζοντας το
νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης βλέπουμε την ομορφιά με την οποία
προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα. Θα θαυμάσουμε το Πέραστ,
μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα και
τα δύο νησάκια που το περιβάλλουν. Επόμενη και τελευταία στάση
το Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την
καθοδήγηση του συνοδού θα γνωρίσουμε την φημισμένη πόλη.

Κοτόρ

Από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες
στο Ντουμπρόβνικ για ταξιδιώτες κάθε
ηλικίας είναι αυτή η off road διαδρομή στο
βουνό με υπέροχη θέα στην πόλη. Δεν
χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες οδήγησης
αλλά σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα σας
ενθουσιάσει!

2n ημέρα: - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - MOUNTAIN BUGGIES
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη
είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν
σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι
και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν
σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε
στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Σε αυτό το
σημείο σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς
δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να ακολουθήσουμε
μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης,
μας προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση
περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από
το οποίο ξεκινούσε η επίθεση εναντίον της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού
πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο τοπικός
μας συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά
που δεν θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν
μαρτυρούσαν την φρίκη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην
πόλη μπορείτε να επιλέξετε το τελεφερίκ που συνδέει το βουνό με το κέντρο της
πόλης και να δείτε από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, είναι ένα τέλειο μείγμα
ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία,
παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του
στη βεράντα ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.
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Μπούτβα

Ντουμπρόβνικ - Παλιά πόλη

Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες
26/4
& 30/4

3n ημέρα: LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ

Κυριακή του Πάσχα σήμερα, οπότε θα σηκωθούμε λίγο πιο αργά! Η μέρα μας
θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης
επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση
από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα,
λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη
συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης μέσα
από το πλοίο και θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην
παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το Πάσχα
πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή. Απολάυστε ένα
καλό εστιατόριο η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη
στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του
μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς
άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα) αξίζει να την αφιερώσετε
ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη πόλη. Ο
συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για
να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.

Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα,
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. 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 Μάρκο 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: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..ήρθε και η τελευταία μας
ημέρα. Θα πάρουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και θα έχουμε
χρόνο για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία γεύση
από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη
μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι
ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την
Κροατία και το Μαυροβούνιο. Χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ
άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει
τραβήξει τη δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Νησί Κόρτσουλα

VALAMAR LACROMA 4* plus
Bρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk με όμορφη θέα στα νησιά Elaphiti κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπροβνικ. Διαθέτει Spa με εσωτερική και εξωτερική πισίνα,
σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις ομορφιάς. Στην κομψή ατμόσφαιρα του εστιατορίου σερβίρονται επιδέξια παρασκευασμένα μεσογειακά και διεθνή πιάτα. Μπορείτε
επίσης να χαλαρώσετε στη βοτσαλωτή παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία και τις εγκαταστάσεις της ή να εξασκηθείτε στο τένις και την ποδηλασία. Τα ευρύχωρα δωμάτιά
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ-ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

Ξενοδοχείo / Τοποθεσία

Σελ 27

Τιμή
Παιδιού

Πτήση για Podgorica δώρο εκδρομή Κότορ - Μπούτβα &
πτήση επιστροφής απευθείας από Ντουμπρόβνικ

Tιμή
Μονοκλ.

Σύνολο
Φόρων

Πτήσεις

ASTRA AIRLINES

26/4

Σπλιτ : KATHARINA 4*

*

Ντουμπρόβνικ : GRAND PARK 4*

ΘΕΣ - ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ
AZI 572 04.45-05.00

1ο : 175
2ο : 290

445

635

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣ
AZI 571 18.00-20.20

145

Περιλαμβάνεται
χειραποσκευή έως 10κ &
1 αποσκευή 15κ / άτομο

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται ημιδιατροφή

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Ξενοδοχείo

*

Πτήση για Podgorica δώρο εκδρομή Κότορ - Μπούτβα &
πτήση επιστροφής απευθείας από Ντουμπρόβνικ

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

Τιμή
Παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

Πρωινό

375

1ο : 145
2ο : 260

570

ASTRA AIRLINES

Ημιδιατροφή

425

1ο : 175
2ο : 290

610

ΘΕΣ - ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ
AZI 572 04.45-05.00

410

1ο : 145
2ο : 270

630

485

1ο : 175
2ο : 310

695

VALAMAR LACROMA 4*
26/4

Σελ 28

Πρωινό
PRESIDENT 5*
Ημιδιατροφή

Σύνολο
Φόρων

145

Πτήσεις

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣ
AZI 571 18.00-20.20
Περιλαμβάνεται
χειραποσκευή έως 10κ &
1 αποσκευή 15κ / άτομο

Εκδρομή στην Κόρτσουλα 20ε ενήλικας, 10ε παιδιά, mountain buggies 40ε ενήλικας

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων &
δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
Το Πάσχα, καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για τη θρησκεία
μας, προσφέρουμε δωρεάν μεταφορά σε Ορθόδοξο Ναό (εφόσον υπάρχει)
για το βράδυ της Ανάστασης.

Δώρο λαμπάδα σε όλες τις οργανωμένες μας εκδρομές

Mεταφορά με λεωφορείο προς/από το αεροδρόμιο «Μακεδονια» από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα,
Σέρρες, με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή
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. 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. 5. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

