
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
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ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - CABLE CAR 
 ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ 

To ταξίδι αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα των δαλματικών ακτών γιατί είναι ιδιαίτερα μελετημένο ώστε
να καταφέρουμε να δούμε τα καλύτερα αξιοθέατα των μοναδικών αυτών περιοχών, έχοντας παράλληλα
ελεύθερο χρόνο για να τα απολαύσουμε. Μια ολόκληρη ημέρα στη διάθεσή μας στο “στολίδι” των
δαλματικών ακτών, το Ντουμπρόβνικ και η εκδρομή στο μεσαιωνικό Σπλιτ θα σας συναρπάσουν. 

Πρόκειται για το καλύτερο “πακέτο” για εσάς που θέλετε ένα πλούσιο πρόγραμμα, σε καλά ξενοδοχεία και
χωρίς ιδιαίτερη κούραση γιατί η επιστροφή μας είναι αεροπορικώς. 

Το μόνο που χρειάζεστε είναι κράτηση, βαλίτσα και υπέροχη διάθεση..

Δυνατότητα διαμονής σε αξιόλογα ξενοδοχεία με τιμές γκρουπ 
Επιλογή διαμονής σε ξενοδοχεία 3* και 4* στο κέντρο του Ντουμπρόβνικ 
Πρωινό και δείπνο στο ξενοδοχείο 
Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο για αυτή την πτήση της Aegean
Πολυτελές, άνετο και ειδικά κλιματιζόμενο λεωφορείο γιατί η διαδρομή δεν είναι μικρή!
Εμπειρία και εξειδίκευση στη Δαλματία…εδώ και 3 δεκαετίες μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός
ταξιδιωτών. 

Ταξιδέψτε μαζί μας στις Δαλματικές ακτές γιατί..

  ΝτουμπρόβνικΝτουμπρόβνικ  ΝτουμπρόβνικΝτουμπρόβνικ

Aναχώρηση από τα γραφεία μας το βράδυ της Τρίτης 11 Απριλίου στις 22.00. Θα ταξιδέψουμε βράδυ για να κερδίσουμε τη
μέρα μας στις όμορφες Δαλματικές ακτές.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ 
 ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ
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Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην παραθαλάσσια κοσμοπολίτικη περιοχή της Budva,  που πήρε το όνομά της από την αρχαία
ελληνική λέξη βους (βόδι). Όπως αναφέρει η ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν από τον Κάδμο, γιο του βασιλιά της Τύρου
Αγήνορα και αδελφού της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. 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 παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο, που πολλές φορές
άλλαξε σχήμα και μέγεθος, τώρα στεγάζει και το Θέατρο της Μπούτβα όπου φιλοξενούνται διάφορα πολιτιστικά δρώμενα,
κυρίως θεατρικές παραστάσεις με δραματολόγιο ντόπιων και ξένων συγγραφέων. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για
το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία
της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Οι ενετικές επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική της πόλης. 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. Ακολουθεί η μεταφορά μας στο
Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα στο κέντρο για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από μια από τις
ωραιότερες πόλεις των Βαλκανίων. 

Dubrovnik

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - GAME OF THRONES WALLS 
 LOKRUM ISLAND -  ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - CABLE CAR
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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 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. 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. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο ή 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). Άλλη μια επιλογή είναι να ανεβείτε με το τελεφερίκ έως την κορυφή του Srdj
(www.dubrovnikcablecar.com), από όπου η θέα σε όλη την παλιά πόλη, την Αδριατική και τα νησιά της είναι υπέροχη. 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.
 Αφήνουμε αυτήν την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη, γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στην περαιτέρω γνωριμία με
την πόλη. Η συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας
με τον τρόπο που επιθυμείτε.
Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο στην πόλη, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.

http://www.dubrovnikcablecar.com/


ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
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Νωρίς το πρωί θα πάρουμε τον δρόμο για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής με την Aegean Airlines απευθείας
για Θεσσαλονίκη.

Dubrovnik
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ 
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Ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή σε 2 υπέροχες πόλεις. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των
δαντελωτών δαλματικών ακτών θα δούμε την πρώτη από αυτές το 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 ή φαγητό. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε
στο ξενοδοχείο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ 

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

11 Απριλίου

PETKA 3*

Ημιδιατροφή

195 185

1ο παιδί
90

2ο παιδί
150

290
AEGEAN

AIRLINES 
 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
A3 4181

 07.00 - 09.15
 

LERO 4* 235 225

1ο παιδί
90

2ο παιδί
195

370

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +85€
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Πολυτελές λεωφορείο για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines Ντουμπρόβνικ - Θεσσαλονίκη 
Στην πτήση περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 23kg ανά άτομο
Διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε 
Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
Έμπειρος συνοδός του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής 
Τοπικός ξεναγός για τις απαραίτητες περιηγήσεις
Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και προαιρετικές δραστηριότητες. 
Check point + δημοτικοί φόροι 15€ 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 .



Dubrovnik
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Εκδρομή Σπλιτ - Τρογκίρ 30 15


