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ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΤΙΡΑΝΑ –ΜΠΟΥΤΒΑ
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Διαμάντια τωνΔιαμάντια των

Δαλματικών ΑκτώνΔαλματικών Ακτών

Διαμάντια τωνΔιαμάντια των

Δαλματικών ΑκτώνΔαλματικών Ακτών

Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση με προορισμό το Μαυροβούνιο. Περνώντας από την Αλβανία θα δούμε τα
Τίρανα με τα χαρακτηριστικά κτίρια που χρωματίστηκαν έντονα ώστε οι προσόψεις τους να θυμίζουν γιγάντιους
καμβάδες ποπ αρτ, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι ανανέωσης. Επίσης θα δούμε τον μοναδικό ορθόδοξο ναό
της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια. Συνεχίζουμε
για το Μαυροβούνιο και την Μπούντβα με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια
και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.

ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ

Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος
το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. 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
επιστρέφουμε στην Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της από την μαρίνα 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. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα δείπνο στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
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( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ )  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
GAME OF THRONES WALKING TOUR

Πρωινό και αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη.
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 προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος
και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να
δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα
επισκεφτούμε σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Game of Thrones. Αναχώρηση για την Μπούτβα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο και δείπνο.

Dalmatian Coasts
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ΜΠΟΥΤΒΑ – ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Θα περάσουμε από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα
πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα και μέσω Πόγραδετς θα φτάσουμε στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για
να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου
BRACERA HOTEL 4* Hμιδιατροφή 209 149 90 Καβαλα: 04.00

Θεσ/νίκη: 06.30

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο BRACERA  4* στο κέντρο της πόλης με βαθμολογία 9,1 στην
booking.com
Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.
Δωρεάν χρήση του spa center που διαθέτει το ξενοδοχείο.
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.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Checkpoints & Δημοτικοί Φόροι 15€ ανά άτομο
Προαιρετική εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ : 30€ ενήλικας – 20€ παιδί έως 12 ετών (ελάχιστη συμμετοχή 25
άτομα )
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
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 .


