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ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

  Ένα ταξίδι που καλύπτει τα καλύτερα που έχουν να προσφέρουν οι Δαλματικές ακτές.. θα
ξεκινήσουμε με αποκλειστική απευθείας πτήση για Ντουμπρόβνικ και “ανεβαίνοντας” θα δούμε
Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Οπάτια, Λιουμπλιάνα, Τεργέστη και θα επιστρέψουμε
αεροπορικώς από Ζάγκρεμπ με απευθείας πτήση προς Θεσσαλονίκη. Είναι ευκαιρία να ζήσετε
αυτό το ταξίδι γιατί όχι μόνο ο συνδυασμός πτήσεων είναι ιδανικός και σπάνιος, αλλά και τα
ξενοδοχεία έχουν καλές τιμές γιατί δεν άρχισε ακόμα η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος. Εμείς
συνδυάσαμε όλα τα παραπάνω και σας τα προσφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο. Εσείς
χρειάζεστε μόνο κράτηση, βαλίτσα και τέλεια διάθεση..

Δαλματικές Ακτές

Λίμνες Πλιτβίτσε

Λουμπλιάνα

Δαλματικές ΑκτέςΔαλματικές Ακτές

Λίμνες ΠλιτβίτσεΛίμνες Πλιτβίτσε

ΛουμπλιάναΛουμπλιάνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στις 18/4, ώρα 19.00, γνωριμία με τον συνοδό του ταξιδιού και αναχώρηση
με απευθείας πτήση της Aegean για Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πόλη που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής»,
μεταφορά στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - GAME OF THRONES VIEWS
ΝΗΣΙ LOKRUM - CABLE CAR 

Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη 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 δούμε το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ.
Βλάσιου, πολιούχου της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο
κοντινό νησάκι Lokrum, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. 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. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια βουτιά
στα πεντακάθαρα νερά του νησιού. Στην επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης, μέσα
από το πλοίο. Προτείνουμε επίσης να ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcablecar.com),
από όπου μπορείτε να δείτε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά της. H θέα είναι μαγευτική και -αν δεν φυσάει
πολύ- θα απολαύσετε έναν ωραίο καφέ με το Ντουμπρόβνικ στα πόδια σας. Η διαδρομή είναι μικρή, αλλά αξίζει τον κόπο.
Το όχημα κινείται υπερβολικά αργά και κοντά στο έδαφος, οπότε, ακόμα κι αν φοβάστε τα ύψη, το πιο πιθανό είναι ότι δεν
θα έχετε κανένα πρόβλημα.

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ 

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών
δαλματικών ακτών φτάνουμε στο μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί-μουσείο) και άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον,
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο
που ενώνεται με τη στεριά με μια γεφυρούλα, περιβάλλεται από οχυρό που βέβαια δεν εμπόδισε τους Σαρακηνούς, τους
Ενετούς, τον στρατό της Αυστροουγγαρίας και τους Γάλλους να επιβάλουν την κυριαρχία τους αφήνοντας το πολιτιστικό
τους στίγμα. Στο λιθόστρωτο της πόλης απλώνονται  υπέροχα παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες με κυρίαρχο τον
πανέμορφο καθεδρικό ναό του Αγίου  Λαυρεντίου με την απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν. Στο Τρογκίρ θα βιώσετε
ένα ιστορικό και εικονικό άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε να επανέλθετε. 
 Μόλις 35χλμ μακριά απέχει το γραφικό Σπλιτ, η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και ναύσταθμος της Γιουγκοσλαβίας. Το
Σπλιτ μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός έφτιαξε
εδώ το πελώριο παλάτι του, για να περάσει άνετα και ωραία τα γεράματά του. Και μάλλον είχε ένστικτο, διότι αυτός ο
σκληρός τύπος, που γεννήθηκε στη γειτονική Solona, είναι ο μόνος αυτοκράτορας που πέθανε από φυσικά αίτια! Θα
επισκεφθούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Θα έχουμε
χρόνο στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Τελευταία μας στάση το Ζαντάρ και το
ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσουμε.
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ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για έναν επίγειο παράδεισο, το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16
λίμνες σε διαφορετικό υψόμετρο, οι οποίες επικοινωνούν με μια σειρά καταρρακτών. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο
όμορφα θαύματα της , που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Αφού τελειώσουμε την περιήγησή μας στο υπέροχο αυτό
φυσικό πάρκο , κατευθυνόμαστε στην Οπάτια που είναι χτισμένη στο βορειανατολικό άκρο της γνωστής , μεγάλης
χερσονήσου της Ίστρια και είναι πνιγμένη μέσα στους κήπους κυρίως από ροδοδάφνες και μπουκαμβίλιες. Από τα πλέον
φημισμένα τουριστικά θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ, όπου τα στενά σοκάκια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά της
μπουκαμβίλιας, δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο ότι φιλοξενούσε πάντα υψηλά ιστάμενες
προσωπικότητες όπως ο διάσημος συνθέτης κλασικής μουσικής Γκούστα Μέλερ και η διασημότερη χορεύτρια όλων των
εποχών Ισιδώρα Ντουκάν .Θα απολαύσουμε ένα πανέμορφο τοπίο με πολυτελή αρχοντικά κτίρια της δυναστείας των
Αψβούργων και θα καταλήξουμε μετά από μια ωραία διαδρομή στην κοσμοπολίτικη παραλία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση .
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http://www.dubrovnikcablecar.com/


ΟΠΑΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ

Μετά το πρωινό μας , ξεκινάει η προαιρετική μας εκδρομή στην Τεργέστη, την αρχόντισσα της Ιταλίας. Η βόλτα στην Piazza
dell Unita και την Piazza della Liberta αρκεί, για να καταλάβουμε την άνθιση που γνώρισε η πόλη την περίοδο της
Δυναστείας των Αψβούργων . Θα θαυμάσουμε το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο , το Γοτθικό Δημαρχείο και την Ελληνική εκκλησία
του Αγίου Νικολάου . Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε το Borgo Teresiano , την καρδιά της πόλης και να απολαύσετε τα
αριστοκρατικά, νεοκλασικά και βιεννέζικα καφέ της. Κάνοντας βόλτα στα γραφικά σοκάκια της , θα μαγευτείτε από την
ομορφιά της, τον πολυεθνικό και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της. Η περιπλάνηση στα δρομάκια και τους
ατμοσφαιρικούς πεζόδρομους της πόλης, κρύβουν θησαυρούς και σας περιμένουν να εξερευνήσετε την πολιτιστική αξία
τους , να θαυμάσετε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, να γνωρίστε την περίφημη ιστορία και τους μύθους τους. Στη
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο .

Dalmatia
ΟΠΑΤΙΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Mετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τη Σλοβενία. Η σημερινή μέρα θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα
σπήλαια της Ευρώπης . Ένα μεγαλειώδες δημιούργημα της φύσης που αφήνει άναυδο τον επισκέπτη . Στη βόλτα μας με
ειδικό τρενάκι, αρχικά και στη συνέχεια περπατώντας , θα αντικρύσουμε ένα θέαμα από σταλαγμίτες και σταλακτίτες που με
τα σχήματά τους και τις αποχρώσεις τους , αφήνουν το αίσθημα θαυμασμού να κυριαρχήσει . Στη συνέχεια , θα
συναντήσουμε την πρωτεύουσα της Σλοβενίας , τη Λιουμπλιάνα , την αγαπημένη όλων , όπως δηλώνει και το όνομά της .
Ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα και το ιστορικό της κέντρο,
σας μεταφέρει σε άλλη εποχή. Θα δούμε τη γέφυρα του Δράκου , το έμβλημα και ο φύλακας της πόλης , που παραπέμπει
στην ελληνική μυθολογία , θα διασχίσουμε τις ανοιχτές λαϊκές αγορές , θα γνωρίσουμε τον Καθεδρικό , τις τρεις γέφυρες και
το Αναγεννησιακό δημαρχείο . Αφού χορέψουμε ένα βαλς στην κεντρική πλατεία Πρέσερεν , υπό τους ήχους βιεννέζικων
βιολιών , θα βρεθούμε στην πλατεία Συνεδρίου με το Πανεπιστήμιο και τη Ακαδημία Φιλαρμονικής κτίρια αρχιτεκτονικά
διαμάντια . Στη συνέχεια , χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα στενά της πόλης, να κλειδώσετε τον έρωτα στη
γέφυρα της αγάπης και με το τελεφερίκ να βρεθείτε ψηλά στο κάστρο της πόλης για μια πανοραμική άποψη της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
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 OΠΑΤΙΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Μετά το πρωινό μας , κατευθυνόμαστε προς την πρωτεύουσα της Κροατίας και η γνωριμία μας με το κοσμοπολίτικο
Ζάγκρεμπ είναι γεγονός ! Περνώντας από το κάτω μέρος της πόλης και φωτογραφίζοντας το Εθνικό Θέατρο, το Μουσείο
Μιμάρα και το Περίπτερο Τέχνης είναι σα να περνάει μπροστά μας η ιστορία της πόλης στα χρόνια της Αυστροουγγαρίας .
Στην πάνω πόλη , μας περιμένει η Πλατεία Γέλασιτς, ο Καθεδρικός της Παναγίας και το κάστρο που κρύβει τα μυστικά της
πόλης . Η εκκλησία του Αγ. Μάρκου, με τα εμβλήματα της ιστορικής Κροατίας , το Κοινοβούλιο και η Προεδρική κατοικία
ξεδιπλώνουν μπροστά μας , μια επιβλητική και μεγαλόπρεπη πόλη .Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τη βόλτα σας στους
πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου που είναι και ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κάποιος τα έντονα σημάδια που η
Αυστροουγγαρία άφησε στο πέρασμά της. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση .
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EΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το πρωινό μας, έχοντας εικόνες στο μυαλό μας που δημιουργούν υπέροχες αναμνήσεις και τις καλύτερες ταξιδιωτικές
εμπειρίες, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

888      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ
 

18 Απριλίου

Ντουμπρόβνικ: 
ADRIA 4*

Ημιδιατροφή 

545 530 390 850

ΑΕGEAN AIRLINES 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
 21.00 21.15

 
RYANAIR 

ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
12.10 - 14.45

Zαντάρ: 
PORTO 3* 

Ημιδιατροφή 

Οπάτια: 
AMANDRIA 4*

Πρωινό

Zάγκρεμπ:
 PUNTIJAR 4*

Πρωινό

Dalmatia

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις AEGEAN AIRLINES & RYANAIR.
Αποσκευές: 
Εφόσον η μία αεροπορική είναι η AEGEAN AIRLINES , περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο και 1
αποσκευή έως 20kg ανά άτομο.
Εφόσον η μια από τίς δυο αεροπορικές εταιρείες είναι η RYANAIR, περιλαμβάνεται ανά άτομο 1 προσωπικό
αντικείμενο (40Χ20Χ25) και μια χειραποσκευή 55 x 40 x 20 μέχρι 10 κιλά.
Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ή παρόμοια 
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Πολυτελές λεωφορείο για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Έμπειρος συνοδός του γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
Τοπικός ξεναγός για τις απαραίτητες περιηγήσεις
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

1.

2.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και προαιρετικές δραστηριότητες. 
Check point + δημοτικοί φόροι 25e ανά άτομο.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

Είσοδος στο πάρκο στις Λίμνες Πλίτβιτσε 23,5 ( ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)  7

Ημερήσια στην Τεργέστη 30 ( ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ) 20

Είσοδος στα σπήλαια Ποστοϊνα 28,50 ( ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ)  17,10

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +145€ 


