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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
«ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ»
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ & ΓΥΡΟΣ ΙΣΤΡΙΑΣ 10ημ.
Aναχ. 21, Ιουλίου ’18
02, 11, 23 Αυγούστου ’18
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής». Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε (26 χιλιόμετρα από το Ντουμπρόβνικ ), δείπνο
και διανυκτέρευση.
2η 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 μας στο Τρέμπινιε και
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ
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, το αξιόλογο Μουσείο
Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΜΟΣΤΑΡ - ΣΕΡΑΓΕΒΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Aναχώρηση για το Μόσταρ, την 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 Μοστ (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. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το
Σεράγεβο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Σεράγεβο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΕΡΑΓΕΒΟ - ΓΙΑΙΤΣΕ – ΜΠΙΧΑΤΣ

Πρωιν
ό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στη πόλη του Σεράγεβο που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Μιλιάτσκα, αλλά και η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, γνωστή μέχρι και πριν από τον πρόσφατο
πόλεμο ως «η Ιερουσαλήμ της Ευρώπης», λόγω της συνύπαρξης όλων των μονοθεϊστικών θρησκευτικών
δογμάτων στην επικράτειά της (Ισλάμ, Ρωμαιοκαθολικισμός, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και
Ιουδαϊσμός). Αν και η περιοχή έχει κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους, η σύγχρονη πόλη του
Σαράγεβο αναπτύχθηκε ως προπύργιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 15ο αιώνα. Κάνοντας βόλτα στην
πόλη, και βλέποντας τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα, όπως το τζαμί του Γκαζί Χουσρέφ μπέη, το Τούνελ ή τη
Γέφυρα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, δύσκολα θα αποφύγεις τις αναφορές στον πόλεμο και την
πολιορκία, που σφράγισαν τη ζωή και την ιστορία της. Στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης και στο παζάρι,
θα βρείτε χαλιά, χειροτεχνήματα και σουβενίρ, όπως σφαίρες-στυλό, βλήματα-ανθοδοχεία και άλλα
μεταποιημένα «ενθύμια» του πολέμου. Επόμενος σταθμός μας το Γιάιτσε, η αρχαία πρωτεύουσα των
βασιλιάδων της Βοσνίας και η τελευταία που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Επίσκεψη στους
εντυπωσιακούς καταρράκτες της πόλης, ακριβώς κάτω από τα τείχη του φρουρίου της. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μπίχατς . Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΠΙΧΑΤΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός
απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε 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.
Τελευταίος προορισμός μας η πρωτεύουσα της Κροατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. 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 τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΚΟΠΕΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία από τις πιο νέες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τη Λουμπλιάνα.
Κάτω και γύρω από το χιλιόχρονο κάστρο με την πανοραμική θέα των Άλπεων βρίσκονται αξιόλογα μνημεία
μπαρόκ τα οποία θα δούμε στην πανοραμική μας περιήγηση, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Φιλαρμονική, το
Εθνικό Μουσείο, η ‘Oπερα, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Κόπερ . Δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΚΟΠΕΡ (γύρος Ίστριας - Ροβίνι – Πούλα) Οπάτια - Ριέκα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας αρχίζει το Ροβίνι εκπληκτικό σε ομορφιά τουριστικό θέρετρο. Στη
συνέχεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε τη πόλη που θυμίζει Ρωμαϊκό μνημείο, την Πούλα. Θα δούμε
το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το Τέμπλο του Αυγούστου. Δίπλα σε αυτά τα μνημεία, συνυπάρχουν ειρηνικά
χριστιανικές εκκλησίες διαφόρων περιόδων με παλαιότερη τη βασιλική της Αγίας Μαρίας Φορμόσα.
Επόμενος προορισμός μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας, την Οπάτια (Αμπάτσια στην Ιταλική). Η πόλη
είναι κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, και οι μπουκαμβίλιες. Τα στενά δρομάκια,
τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες δίνουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. Τέλος θα γνωρίσουμε τη Ριέκα,
πόλη που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου» Κvarner. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τον
Πύργο της πόλης, την Εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό Δημαρχείο
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΚΟΠΕΡ – ΖΑΝΤΑΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα των Σταυροφόρων, ένα
κομψό και 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 κτίρια. 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. Τελευταίος μας προορισμός το Σίμπενικ. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζει
ο Καθεδρικός του Σίμπενικ, αφιερωμένος στον άγιο Ιάκωβο, ο οποίος από το 2000 αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας κληρονομιάς.. Ο ναός κατασκευάστηκε, σε γοτθικό και αναγεννησιακό ρυθμό. Άλλα αξιοθέατα
που κοσμούν τη πόλη είναι τέσσερα οχυρά, με το οχυρό του Αγίου Νικολάου, να βρίσκεται στο λιμάνι της
πόλης. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας ση περιοχή του Σιμπένικ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ -ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τρόγκιρ, το αρχαίο ελληνικό Τραγούριον, μια πόλη που αποτελεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς διασώζει εξαιρετικά τη ρωμανο-γοτθική
της αρχιτεκτονική. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αι., το φρούριο Καμερλένγκο κ.λπ . Τελευταίος μας
σταθμός το μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο: το Σπλιτ. Θα
γνωρίσουμε την πόλη του Σπλιτ, την οποία επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να χτίσει το
ανάκτορό του (293-305). Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής αποικίας Ασπάλαθος. Το
ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο το 693 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 το Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αι., το φρούριο
Καμερλένγκο κ.λπ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα .

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίων

695 €
945 €
150 €

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ντουμπρόβνικ & Σπλίτ – Αθήνα με την Αir
Croatia
 Kλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*.
 Πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή).
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Τοπικός ξεναγός για τη ξενάγησή μας στο Ντουμπρόβνικ και στο Ζάγκρεμπ.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης .
 Φπα
Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος στις λίμνες Πλίτβιτσε , και γενικά όπου
απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
 Check point 15 €
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 10 €

Σημειώσεις : στις 21.07 και 11.08 το πρόγραμμα πραγματοποιείτε αντίστροφα.
Ωρες πτήσεων
02/08 & 23/08 Αθήνα – Ντουμπρόβνικ 19.50 20.40
11/08 & 01/09 Σπλιτ - Αθήνα 18.30 – 21.05
21/07 & 11/08 Αθήνα -Σπλίτ 21.50 – 22.30
30/07 & 20/08 Ντουμπρόβνικ –Αθήνα 15.30 – 18.15

