
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΛιουμπλιάναΛιουμπλιάνα

Λίμνες ΠλίτβιτσεΛίμνες Πλίτβιτσε

ΤεργέστηΤεργέστη

ΛιουμπλιάναΛιουμπλιάνα

Λίμνες ΠλίτβιτσεΛίμνες Πλίτβιτσε

ΤεργέστηΤεργέστη

6 ΗΜΕΡΕΣ

13    18

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ -ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΠΙΡΑΝ
ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΚΟΠΕΡ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ

111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Η συγκέντρωσή μας θα είναι την Μεγάλη Πέμπτη στις 04.00 το πρωί στο σημείο αναχώρησης, όπου θα γνωριστούμε και θα
ξεκινήσουμε την πρώτη μας διαδρομή. Πρώτα θα σταματήσουμε στα σύνορα Ευζώνων, έπειτα θα περάσουμε από Νις,
Βελιγράδι και περνώντας τα σύνορα Κροατίας, θα φτάσουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Θα τακτοποιηθούμε στα
δωμάτια, θα πάρουμε δείπνο και θα ξεκουραστούμε.

ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

222      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Μετά το πρωινό, μας περιμένει ένα θαύμα της φύσης. Όταν βρεθούμε στο Εθνικό Πάρκο , θα αντικρίσουμε ένα θέαμα που
κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες σε διαφορετικά υψόμετρα, όπου το αίσθημα
θαυμασμού κυριαρχεί, βλέποντας τα νερά να πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη δημιουργώντας καταρράκτες μέσα σε
ένα καταπράσινο περιβάλλον. Ένα θέαμα μοναδικό, που αποτελεί από το 1979 μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα την “πριγκίπισσα της
Σλοβενίας”, όπου θα έχουμε την πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης , που με την
πρώτη ματιά γοητεύει με την ομορφιά της , την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική της .Μια πόλη επηρεασμένη από την
Αυστρία σε εικόνες και ιδέες που κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Στη συνέχεια, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.



Lubliana
Plitvice Lakes

Trieste
ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Λουμπλιάνιτσα και
το ιστορικό της κέντρο , σάς μεταφέρει σε άλλη εποχή . Θα περπατήσουμε από 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 . Συνεχίζουμε για τους πρόποδες των Ιουλιανών
Άλπεων ,για να γνωρίσουμε τη λίμνη Μπλεντ , και με την ‘πλέτνα’-τη γόνδολα της Σλοβενίας-, θα επισκεφτούμε το νησί
του έρωτα και της ζωής . Ο γονδολιέρης , -επάγγελμα κλειστό από τα χρόνια της Μαρίας Θηρεσίας- , θα μας ταξιδέψει
στην εποχή που το νησί ήταν ο αγαπημένος τόπος της δυναστείας των Αψβούργων . Θα απολαύσουμε τη θέα που μας
προσφέρει η φύση και αν θέλετε να ακολουθήσετε έναν από τους πολλούς θρύλους που συνοδεύουν το νησί ,
χτυπώντας την καμπάνα στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου για να σας ακολουθεί για πάντα η καλή τύχη.
Επιστροφή στη Λιουμπλιάνα. Το βράδυ, εφόσον πραγματοποιηθεί η λειτουργία, θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση σε
ορθόδοξη εκκλησία.

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΠΙΡΑΝ - ΚΟΠΕΡ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ

444      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Κυριακή του πάσχα σημέρα και είμαστε στην πριγκίπισσα της Σλοβενίας! Απολάυστε την υπέροχη πόλη ή ελάτε μαζί μας
σε μια προαιρετική εκδρομή στην παραθαλάσσια πλευρά της Σλοβενίας, που μας προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε
το Βενετσιάνικο πρόσωπό της. Η πρώτη μας επίσκεψή μας στο Πιράν μας δίνει την αίσθηση ότι ένα κομμάτι της Βενετίας
, ξέφυγε και βρήκε καταφύγιο στην χερσόνησο της Ίστριας . Η κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης , είναι αφιερωμένη
στο συνθέτη και βιολονίστα Giuseppe Tartini . Tο γραφικό λιμάνι , το Δημαρχείο και τα χαρακτηριστικά βενετσιάνικα
κτίρια συνθέτουν την εικόνα μιας υπέροχης πόλης . Στη συνέχεια , θα βρεθούμε στο Κόπερ , το ακρωτήρι της Ίστριας με
την ονομασία Capo d’ Istria , ονομασία που παραπέμπει στον Ιω. Καποδίστρια καθώς αναφέρεται ως ο τόπος καταγωγής
του . Οι ενετικές εικόνες συνεχίζονται , ενισχύοντας την σκέψη ότι η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα με τόσο έντονες και
τόσο διαφορετικές επιρροές . Κάνοντας βόλτα στην παλιά πόλη , θα φωτογραφίσουμε τα γοτθικά και αναγεννησιακά
κτίρια και θα απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα στο Πραιτωριανό Παλάτι και τη δημοτική Λότζια Η μέρα μας τελειώνει με
την επίσκεψή μας στην Τεργέστη , την αρχόντισσα της Ιταλίας . Η βόλτα στην Piazza del 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 . Επιστροφή στη Λιουμπλιάνα και διανυκτέρευση.

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

555      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Οι εκπλήξεις στη Σλοβενία δεν τελειώνουν. 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 αντικρίσουμε ένα θέαμα από σταλαγμίτες και
σταλακτίτες που με τα σχήματά τους και τις αποχρώσεις τους , αφήνουν το αίσθημα θαυμασμού να κυριαρχήσει . Στη
συνέχεια αποχαιρετούμε τη Σλοβενία , 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 . Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ 

6 ΗΜΕΡΕΣ
 

13,18 Απριλίου

ΖΑΓΚΡΕΜΠ :
PUNTIJAR 4*

 
ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ :

ΗΟLIDAY INN
EXPRESS 4*

375 195 530

RYANAIR
ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΘΕΣ/NIKH

12.10 - 14.45

RYANAIR
ΘΕΣ/NIKH - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 

11.00 - 11.40

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +85€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της RYANAIR  
Αποσκευές: 1 προσωπικό αντικείμενο (40Χ20Χ25) και μια χειραποσκευή (55 x 40 x 20) μέχρι 10 κιλά. 
Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων (πληρώνονται στη reception) και check point 15€ ανά άτομο.
Εκδρομή ΚΟΠΕΡ/ΠΙΡΑΝ/ΤΕΡΓΕΣΤΗ : Κόστος 30€ ενήλικας , 20€ παιδί.
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 

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Εκδρομή Kόπερ/Πιράν/Τεργέστη 30 20

Lubliana
Plitvice Lakes

Trieste
ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

666      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

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.

Το ταξίδι πραγματοποιείται και αντίστροφα στις 18 Απριλίου


