
       
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefis  .  gr   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 11ημ.
οδικώς

Κραγκούκεβατς, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπλεντ, Οπάτια,
Χερσόνησος Ιστριας, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, Σίμπενικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Μόσταρ,

Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπούτβα, Τίρανα

Αναχωρήσεις :     18 Ιουλίου  ‘20
01, 08, 22 Αυγούστου ‘20
05, 19 Σεπτεμβρίου  ‘20

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –   ΚΡΑΓΚΟΥΚΕΒΑΤΣ / ΠΑΡΑΣΙΝ
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το Κραγκούκεβατς 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:  ΚΡΑΓΚΟΥΚΕΒΑΤΣ / 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) – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΟΠΑΤΙΑ περιοχή
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.  Επόμενος σταθμός η Λίμνη Μπλεντ,  φημισμένη για το μοναδικής
ομορφιάς τοπίο, στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του
Μπλεντ  που  βρίσκεται  πάνω  στο  μετέωρο  βράχο.  Ελεύθερος  χρόνος  για  προαιρετική  βαρκάδα,
απολαμβάνοντας  την  πανοραμική  εικόνα  των  Αλπικών  βουνών  που  περιβάλλουν  τη  λίμνη  και  να
επισκεφθείτε την παλιά μπαρόκ εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι. Συνεχίζουμε για την Οπάτια. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (ευρύτερη περιοχή). Δείπνο και διανυκτέρευση. 

mailto:info@grefis.gr


4η μέρα: ΟΠΑΤΙΑ Η ΚΟΖΙΝΑ – ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΣΤΡΙΑΣ (ΠΟΥΛΑ-ΡΟΒΙΝΙ-ΡΙΕΚΑ) – (Προαιρετική Νησιά 
Μπριόνι) – ΟΠΑΤΙΑ 
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στη χερσόνησο της Ίστριας. Στην δαντελωτή ακτογραμμή της θα έχουμε
την  ευκαιρία  να  θαυμάσουμε  ιστορικές  πόλεις  με  μνημεία  Παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  Ουνέσκο.
Χαρακτηριστικό είναι το περίφημο Αμφιθέατρο, ένα καλοδιατηρημένο μνημείο της Ρωμαϊκής εποχής στην
πόλη  Πούλα,  σημερινή  Πανεπιστημιούπολη.  Χρόνος  ελεύθερος  και  δυνατότητα  για  μία  προαιρετική
κρουαζιέρα  στα  νησιά  Μπριόνη. Ακολούθως  θα  επισκεφθούμε  το  μοναδικό  Ροβίνι  με  τη  γραφική
Βενετσιάνικη  κάστρο-πολιτεία  στο  ύψος  της  οποίας  δεσπόζει  η  περίφημη  Βασιλική  με  τη  Βυζαντινή
λάρνακα της Αγίας Ευφημίας. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα λιθόστρωτα σοκάκια και να
γευτούμε την πλούσια Ιστριάνικη και να αγοράσουμε πανέμορφα χειροποίητα αναμνηστικά.  Τέλος θα
επισκεφθούμε την πόλη Ριέκα, ένα από τα γνωστότερα λιμάνια της Κροατίας με τον περίφημο πεζόδρομο
«Κόρζο». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα:  ΟΠΑΤΙΑ Η ΚΟΖΙΝΑ  – 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,  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 στην ευρύτερη
περιοχή του Σίμπενικ  και τακτοποίηση. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΠΛΙΤ – ΜΟΣΤΑΡ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Τρογκίρ, ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Ακτών
της Κροατίας. 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. Στην
συνέχεια αναχώρηση  για το Σπλίτ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη
που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου.
Είναι  μία  πόλη  που  εύκολα  θα  διαπιστώσουμε  ότι  συγκεντρώνει  στοιχεία  πολλών  διαφορετικών
πολιτισμών. Τελευταίος προορισμός το Μόσταρ η πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις
όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα
Στάρι Μόστ (Παλαιά Γέφυρα), που είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε στον πόλεμο
της Βοσνίας από τους Κροάτες και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα
αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα:  ΜΟΣΤΑΡ – (ΣΕΡΑΓΕΒΟ)    
Πρωινό στο ξενοδοχείο  και  αναχώρηση για τη σημερινή  μας  εκδρομή στην πρωτεύουσα της  Βοσνίας
Ερζεγοβίνης,  το Σεράγεβο,  μια από τις πλέον μαρτυρικές πόλεις των τελευταίων χρόνων.  Φωλιασμένο
μέσα  στην  ευρύτερη  κοιλάδα  του  Σαράγεβο  της Βοσνίας,  περιβάλλεται  από  τις Δειναρικές  Άλπεις και
βρίσκεται  κατά  μήκος  του  ποταμού  Mίλιατσκα,  στην  καρδιά  της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης και
των Βαλκανίων. Η μητροπολιτική περιοχή του, που περιλαμβάνει το Καντόνι του Σαράγεβο, το Ανατολικό
Σαράγεβο και γειτονικούς δήμους έχει 555.210 κατοίκους.  Το Σαράγεβο είναι το πολιτικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό κέντρο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ξεχωριστών πολιτισμών στα Βαλκάνια, με την περιφερειακού
εύρους επιρροή του στην ψυχαγωγία, τα μέσα ενημέρωσης, τη μόδα και τις τέχνες. Περιήγηση και χρόνος
στη διάθεσή σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόσταρ το απόγευμα. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BD%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE)


8η μέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και
θα ξεκινήσει η γνωριμίας μας 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η μέρα:  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – (προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη)
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  ημέρα  ελεύθερη.  Σας  προτείνουμε  μια  προαιρετική  κρουαζιέρα (καιρού
επιτρέποντος)  στα νησιά  Ελαφίτη  (νησιά  Kolocep  -  Lopud -  Sipan)  όπου  πήρε  το  όνομα  της  από την
ελληνική λέξη «ελάφι».  Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πανέμορφες παραλίες όπου τα νερά της
Αδριατικής  χαϊδεύουν  κάποια  από  τα  σαγηνευτικά  ακρογιάλια.  Δαντελωτές  και  ξελογιάστρες  ακτές
αποτελούν ένα από τα δώρα που γενναιόδωρα χάρισε η καταπράσινη φύση όπου κυριαρχεί σε αυτά τα
νησιά. Επιπλέον μπορείτε να θαυμάσετε τις πανάκριβες επιβλητικές βίλλες που κοσμούν τα νησιά. Χρόνος
ελεύθερος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

10η μέρα:  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – 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. Συνεχίζουμε για τα Τίρανα. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

11η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ  – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και
φαγητό. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

                                                       
Τιμές  
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                     875 €       
Τιμή σε μονόκλινο                                  1.275 €         
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) σε τρίκλινο           825  €                                               



Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας  Euro 5 /  Euro 6,  με 65% πληρότητα (32

άτομα) για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε  επιλεγμένα  κεντρικά ξενοδοχεία  4*. (Petrus στο Κραγκούκεβατς, Ιnternational στο

Ζάγκρεμπ,  Grand hotel Bonavia στην  περιοχή  της  Οπάτια,  Panorama στο  Σίμπενικ,  Eden στο
Μόσταρ, Lapad στο Ντουμπρόβνικ, Doro στα Τίρανα). 

 Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, είσοδος στις λίμνες Πλίτβιτσε, και γενικά

όπου απαιτείται. 
 Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία (περίπου 1,5€ το άτομο ανά διανυκτέρευση). 
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Check point 20€ 

Σημείωση : Ξεναγήσεις και  εκδρομές, ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
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