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ΓΥΡΟΣ  ΚΡΟΑΤΙΑΣ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 8 ημ.
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ ,Λουμπλιάνα ,  λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, Σίμπενικ,

Τρογκίρ ,Σπλιτ,  Ντουμπρόβνικ Κότορ, Μπούτβα, Τίρανα  . 

Αναχ. 29  Ιουνίου  ‘19  
06, 13, 20, 27 Ιουλίου ’19 

03, 10, 17, 24 , 31 Αυγούστου ‘19
14, 28 Σεπτεμβρίου ’19 
12,26  Οκτωβρίου ‘19

                                                                       
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –   ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Η ’ΠΑΡΑΣΙΝ
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το Κούρσεβατς ή το Παρασίν
της Σερβίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Αφού περάσουμε τον απαραίτητο
έλεγχο διαβατηρίων άφιξη το βράδυ στο ξενοδοχείο μας .   Τακτοποίηση στα  δωμάτια.
Δείπνο και διανυκτέρευση.     

2η μέρα:  ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Η’  ΠΑΡΑΣΙΝ  – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –   ΖΑΓΚΡΕΜΠ   
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, στη
συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Με την άφιξή μας θα κάνουμε την πανοραμική
περιήγηση  της  πόλης,  που  σφύζει  από  τέχνη  και  ζωή.  Θα  δούμε  το  φρούριο-πάρκο
Καλεμέγκνταν, τον Πύργο Νεμπόιτσκα, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα
Φεραίου, την Πλατεία Δημοκρατίας με το Εθνικό Θέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Σάββα (τη μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη), το κτήριο του Κοινοβουλίου κ.λπ.
Χρόνος  ελεύθερος  στον  πεζόδρομο  του  Πρίγκιπα  Μιχαήλ  (Knez  Mihailova).  Τελευταίος
προορισμός μας η πρωτεύουσα της Κροατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ.  Μεταφορά  στο
ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΖΑΓΚΡΕΜΠ – (ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ) 
Πρωινό   στο  ξενοδοχείο  .  Στην  περιήγηση  μας  θα  δούμε  τη  λεωφόρο  Κύριλλου  και
Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την
Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται  ο επιβλητικός
Καθεδρικός  Ναός  και  η  Αρχιεπισκοπή  με  το  Προεδρικό  Μέγαρο,  τη  Βουλή  και  άλλα
κυβερνητικά κτίρια. Αμέσως  μετά αναχώρηση για τη γοητευτική Λουμπλιάνα, πρωτεύουσα
της Σλοβενίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λιουμπλιανίτσα, με έντονη την επιρροή της
αυστριακής  αρχιτεκτονικής  και  διακόσμησης.  Στην  περιήγησή μας  στην  πόλη,  θα  δούμε
μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, το παλιό Δημαρχείο και την τριπλή
γέφυρα,  που  δεσπόζουν  στο  ιστορικό  κέντρο  της.  Χρόνος  ελεύθερος.  Επιστροφή   στο
Ζάγκρεμπ.   Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα:  ΖΑΓΚΡΕΜΠ  – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ –ΖΑΝΤΑΡ -  ΣΙΜΠΕΝΙΚ    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε,  ένα θαύμα της φύσης, ένας
εθνικός  δρυμός  απερίγραπτης  ομορφιάς,  που  το  1979  ανακηρύχθηκε  από  Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  UNESCO. Δεκαέξι  λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά,
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βρίσκονται  σε  διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε  καταρράκτες  και  ποτάμια.  Μια παλέτα
χρωμάτων  σε  όλους  τους  τόνους  του  τιρκουάζ  και  του  γαλαζοπράσινου  που  καλύπτει
περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο
τοπίο. Αναχώρηση  για την παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα των Σταυροφόρων, ένα
κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας
ρωμαϊκής αγοράς, την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, που σήμερα λειτουργεί ως
μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg),
που περιβάλλεται  από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτήρια.  Ιδιαίτερο αξιοθέατο  αποτελεί  το
«μουσικό  όργανο»  του  Ζαντάρ,  μια  κατασκευή  που  βρίσκεται  στο  λιμάνι  και  καθώς
μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά της θάλασσας,  παράγει διαφορετικούς ήχους.  Αργά το
απόγευμα  άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Σίμπενικ   και τακτοποίηση. Δείπνο
και διανυκτέρευση.

5η μέρα:   ΣΙΜΠΕΝΙΚ   –ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ –  ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση   για  την  ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών
Ακτών της Κροατίας, το Τρόγκιρ. Η πόλη αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 ετών, η οποία
επηρεάστηκε πολιτισμικά από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους Βενετούς. Η
πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, όπως και ένα οχυρό σε ένα μικρό
νησί.  Η ρυμοτομία του νησιώτικου οικισμού χρονολογείται από την Ελληνιστική περίοδο,
ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με εξαίρετα κτήρια αναγεννησιακής και μπαρόκ
αρχιτεκτονικής  από  τη  βενετική  περίοδο.  Το  Τρόγκιρ  αποτελεί  το  καλύτερο  σωζόμενο
Ρωμανό – γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Στη
συνέχεια  θα  επισκεφθούμε  το  Σπλιτ,  και  θα  περιηγηθούμε  στην  πόλη  που  επέλεξε  ο
Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να χτίσει το ανάκτορό του . Η πόλη είναι κτισμένη
στη θέση της αρχαίας ελληνικής αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο
οποίο  εγκαταστάθηκαν  πρόσφυγες  από τα  γειτονικά  Σάλωνα,  για  να γλιτώσουν από τις
επιδρομές  των  Αβάρων,  αποτελεί  σήμερα  τον  πυρήνα  της  πόλης  και  μέσα  σε  αυτό
βρίσκονται  πλήθος  καταστημάτων,  τραπεζών  και  ο  Καθεδρικός  Ναός  του  Αγίου  Δόμνου
(πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού). Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη
περιοχή του  Τρέμπινιε  (Βοσνία).  Μεταφορά  και  τακτοποίηση στα  δωμάτια.  Δείπνο  και
διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα:   ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ  - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση  για  ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ, που
σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά
χρόνια  ονομαζόταν  «Ραγούζα»,  μετά  από  μια  περίοδο  ενετοκρατίας,  έφτασε  στη
μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν
εκείνη  της  Δημοκρατίας  της  Βενετίας  και  άλλων  ιταλικών  ναυτικών  δημοκρατιών.  Στην
ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευαν την
πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το
παλαιό  φαρμακείο  της πόλης που λειτουργεί  από τον 13ο αι.,  το  Μέγαρο Σπόνζα,  που
στεγάζει  τα  κρατικά  αρχεία  και  τη  συγκινητική  Αίθουσα  Μνήμης  για  τους  νεκρούς  του
πολέμου  της  Κροατίας  (1995-1999),  τη  μαρμάρινη  στήλη  με  το  ανάγλυφο  του  ιππότη
Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου –προστάτη της πόλης–, τον πύργο του Ρολογιού, το
Παλάτι  του  Ρέκτορα  (διοικητή),  στο  οποίο  στεγάζεται  το  Μουσείο  της  Πόλης,  και  τον
Καθεδρικό  Ναό,  αφιερωμένο  στην  Κοίμηση  της  Παναγίας.  Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα:  ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ   – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΤΙΡΑΝΑ   
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο.  Σήμερα  θα  κατευθυνθούμε  προς  τις  εκπληκτικές  ακτές  του
Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον),



μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του
ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ
της Αδριατικής αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος
μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της απότομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου
Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του Κότορ θα
μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Λουκά,  στο  αξιόλογο  Μουσείο  Ναυτικής  Ιστορίας  του  Μοντενέγκρο  και  στο  επιβλητικό
παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως
θερινή κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία ελληνική αποικία
Βουδούα,  που  αναφέρεται  και  στις  τραγωδίες  του  μεγάλου  Έλληνα  δραματικού  ποιητή
Σοφοκλή.  Σύντομη  περιήγηση  και  ελεύθερος  χρόνος,  για  να  απολαύσουμε  το  γραφικό
τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. Αργά το απόγευμα άφιξη στα Τίρανα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα:  ΤΙΡΑΝΑ   - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο  και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  Άφιξη
αργά το απόγευμα. 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο         525  €   
Τιμή σε μονόκλινο                       700  €  
Τιμή παιδικού (έως 12 ετών)     475  €                              
                             
Περιλαμβάνονται:

 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
 Πρωινό & ένα δείπνο καθημερινά. (ημιδιατροφή)
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

της εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Τοπικός  ξεναγός  για τη ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α


Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί  φόροι  10 €
 Check point   15 €

Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά
που θα πραγματοποιηθούν.
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