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Μαυροβούνιο, Μπούτβα, Κότορ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Στον, Κόρτσουλα - 
Nησί Μάρκο Πόλο, Lokrum Island.

To ταξίδι αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα των δαλματικών ακτών γιατί είναι ιδιαίτερα μελετημένο ώστε σε διάστημα 
5 ημερών, να καταφέρουμε να δούμε τα καλύτερα αξιοθέατα των μοναδικών αυτών περιοχών, έχοντας παράλληλα 
ελεύθερο χρόνο για να τα απολαύσουμε. Μια ολόκληρη μέρα στη διάθεσή μας στο «μαργαριτάρι» των δαλματικών 
ακτών, το Ντουμπρόβνικ και η εκδρομή στο «νησί του Μάρκο Πόλο» θα σας συναρπάσουν. Μεγάλο πλεονέκτημα 
επίσης του ταξιδιού, η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και με διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή

Δαλματία - Ντουμπρόβνικ

1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ 
- ΤΙΡΑΝΝΑ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ 
 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί 
και μέσω της Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, 
Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς 
Κρυσταλλοπηγή. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα 
και περνώντας από τις όχθες της λίμνης Οχρίδας 
με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα, 
συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς για την πρωτεύουσα 
της Αλβανίας, τα Τίρανα, όπου φτάνουμε αργά το 
μεσημέρι. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης με το μοναδικό ορθόδοξο ναό της 
Αναστάσεως, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο 
εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, 
το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί 
της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία 
με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη, 
εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο 
και το κτίριο του πανεπιστημίου. Συνεχίζοντας, 
κατευθυνόμαστε προς το μοναδικό Μαυροβούνιο 
(690 χλμ.). Άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Ποντόριτσα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από 
τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500 ετών) 
τη γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες 
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο 
Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα 
περιηγηθούμε στο μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε το θερινό 
αυτό θέρετρο. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία 
του Κότορ, ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη 
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη 
Βυζαντινή και Βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους 
κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον οποίο 

ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, 
νοτιότερου και ομορφότερου φιόρδ της Αδριατικής. 
Θα δούμε το Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, τις Σερβορθόδοξες 
εκκλησίες του Αγίου Λουκά (12ος αιώνας) και Αγίου 
Νικολάου, το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα και θα 
περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τις 
βενετσιάνικες επαύλεις και τις αλλεπάλληλες μικρές 
πλατείες. Συνεχίζουμε για το Τρέμπινιε, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο 
βόλτα στην πόλη, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση 
από τον τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.  

3η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, 
αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ, όπου ξεκινάμε 
την ξενάγηση στην πόλη που έχει χαρακτηριστεί 
«το μαργαριτάρι της Αδριατικής». Πιο συγκεκριμένα 
στην παλιά πόλη, 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 Μοναστήρι των Φραγκισκανών, το Παλάτι 
των Ρέκτορς (Κυβερνήτες της Δημοκρατίας της 
Ρεγγούζα), τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι 
και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου 
της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Στο τέλος της ξενάγησης σας 
προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο της 
πόλης για να δούμε τα τείχη της καστροπολιτείας 
από τη θάλασσα, να περιπλεύσουμε το νησί Locrum 
και να παρατηρήσουμε τις απότομες ακτές από την 
άλλη πλευρά της πόλης. Στο κέντρο και στην παλιά 
πόλη υπάρχει μια εύθυμη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. 
Απολαύστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με 



απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια επίσκεψη 
στα άριστα διατηρημένα τείχη που περιβάλλουν την 
πόλη. Φυσικά και η παραλία σας περιμένει για μια 
βουτιά. Αφήνουμε αυτήν την ημέρα χωρίς άλλη 
επίσκεψη, γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη 
στην περαιτέρω 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.
Καλοκαιρινή επιλογή και πρότασή μας είναι η 
επίσκεψη στο κοντινό νησί Lokrum, το οποίο 
προτιμούν οι κάτοικοι της περιοχής και οι τουρίστες, 
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. Η μετάβαση εκεί 
γίνεται με δημοτικά πλοιάρια, από το παλιό λιμάνι. 
Άλλη μια επιλογή είναι να ανεβείτε με το τελεφερίκ 
έως την κορυφή του Srdj (www.dubrovnikcable-
car.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. 
Αργά το απόγευμα και αφού είχαμε αρκετό χρόνο 
στην φημισμένη αυτή πόλη, επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο όπου μας περιμένει δείπνο.

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ (ΝΗΣΙ 
ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για μια καλοκαιρινή 
προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα, αρχαία 
ελληνική αποικία. Μετά από μια φανταστική 
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών 
ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, 
γνωστής για τα ποιοτικά κρασιά που παράγονται 
από τους αμπελώνες της περιοχής, όπου θα 

σταματήσουμε στο Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, 
με τείχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό 
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια και διασχίζοντας 
τη μήκους 60 χιλιομέτρων χερσόνησο, μια 
διαδρομή με εκπληκτική θέα σε ορισμένα σημεία 
της, φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ’ όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην 
Κόρτσουλα, στο νησί που διεκδικεί τη 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), με την πρωτεύουσά 
του να περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα, 
από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά 
τους οι Ενετοί. Θα επισκεφτούμε τον επιβλητικό 
καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου με την ομώνυμη 
πλατεία, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου 
Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στα 
γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την 
υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει 
τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των 
Γενοβέζων που το διεκδίκησαν, αλλά και να κάνετε 
μια βουτιά στα πεντακάθαρα νερά. Ένα νησί που 
περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, από δάση και 
βελανιδιές και  αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της 
νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.

5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΑΛΒΑΝΙΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή 
μας. Μετά τις διαδικασίες στα σύνορα και τις 
απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας αργά το 
απόγευμα.  

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
5 ημέρες

Αναχ. Ξενοδοχείo Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
Παιδιού Tιμή Μονόκλινο

16/7
3,11,17,31/8

10/9
LEOTAR 4* 245 1ο παιδί 95

2ο παιδί 185 350

περιλαμβάνεται πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
Η διαμονή στην Ποντγκόριτσα γίνεται στο ξενοδοχείο Philia 4* ή στο Oasis 4*



Περιλαμβάνει:

• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο 
πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές 
ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων

• διαμονή στα ξενοδοχείο που αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο

• πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο 
(ημιδιατροφή)  

• αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• επίσημος τοπικός ξεναγός
• ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνει: 

• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα και 
προαιρετικές εκδρομές


