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ΠΑΝΌΡΑΜΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ
ΑΚΤΏΝ
Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία

Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπούντβα, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ,
Λίμνες Πλίτβιτσε, Οπατίγια, Χερσόνησος Ίστρια, Ροβίν, Πούλα, Σπήλαια
Ποστόινα, Λιουμπλιάνα, Λίμνη Λίμνη Μπλεντ, Ζάγκρεμπ
Όμορφες μικρές παραλίες, σμαραγδένια νερά,
πολυάριθμα νησάκια, βραχώδεις σχηματισμοί,
δασωμένα βουνά συνθέτουν το μαγευτικό
φυσικό τοπίο των Δαλματικών Ακτών.
Οι μεσαιωνικές πόλεις με το άψογα διατηρημένο
ιστορικό τους κέντρο, τα γραφικά χωριά
με τα λιθόστρωτα σοκάκια, η πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά και το υπέροχο
μεσογειακό κλίμα καθορίζουν το πλαίσιο
για πανέμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Η Κροατία με το μεσαιωνικό Ντουμπρόβνικ, το
κοσμικό Ζάγκρεμπ, το Σπλιτ με το παλάτι του
Διοκλητιανού, το γραφικό Τρογκίρ, το πανέμορφο
Ζαντάρ, την πόλη-θέρετρο Οπατίγια, την χερσόνησο
Ίστρια, την Πούλα με τα ρωμαϊκά της μνημεία και
το ξακουστό Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίβιτσε,
το Μαυροβούνιο με το επιβλητικό Κότορ και
τη μεσαιωνική Μπούντβα και η Σλοβενία με
τα μεγαλόπρεπα σπήλαια της Ποστόινα, την
μαγευτική Λίμνη Μπλεντ και την κουκλίστικη
Λιουμπλιάνα αποτελούν τους σημαντικότερους
σταθμούς του υπέροχου αυτού οδοιπορικού μας.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*: Δύο (2) στο Ντουμπρόβνικ, μία (1) στο
Τρογκίρ, μία (1) στη Λουμπλιάνα και μία (1) στο Ζάγκρεμπ σε standard δωμάτια
• Ημιδιατροφή - μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ντουμπρόβνικ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ζάγκρεμπ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Σπλιτ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Κότορ
• Εισιτήριο εισόδου για τις Λίμνες Πλίτβιτσε
• Εισιτήριο εισόδου για τα Σπήλαια Ποστόινα
• Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking, φόροι πόλεων,
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 360
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβανόμενα
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
1η µέρα:
Αθήνα - Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
2η μέρα:
Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο/
Μόντε Νέγκρο) - Ντουμπρόβνικ
3η μέρα:
Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Τρογκίρ
4η μέρα:
Τρογκίρ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ριέκα Οπατίγια
5η μέρα:
Οπατίγια - Ροβίν - Πούλα - Οπατίγια
6η μέρα:
Οπατίγια - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα
(Σλοβενία), Ξενάγηση
7η μέρα:
Λιουμπλιάνα - Μπλεντ (Κρουαζιέρα στη Λίμνη,
Κάστρο) - Ζάγκρεμπ
8η μέρα:
Ζάγκρεμπ, Ξενάγηση - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:
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Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Ντουμπρόβνικ: 08:00 - 08:30 / Α3 784
8η μέρα Ζάγκρεμπ - Αθήνα: 19:15 - 22:05 / Α3 781

• Τέλειες απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
- πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Ντουμπρόβνικ
και απογευματινή επιστροφή από Ζάγκρεμπ,
ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Δύο διανυκτερεύσεις στο “Διαμάντι της
Αδριατικής”, το Ντουμπρόβνικ, σε ξενοδοχείο 4*
μόλις 1.700 μέτρα από την Παλιά Πόλη  
• Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ, “το Διαμάντι
της Αδριατικής” με επίσημο ξεναγό
• Ολοήμερη εκδρομή στο Μαυροβούνιο, όπου
επισκεπτόμαστε την παλιά πόλη του Κότορ
με επίσημο ξεναγό και την Μπούντβα,
τη “Μητρόπολη του Μοντενέγρικου Τουρισμού”
• Περιήγηση στο Σπλιτ και επίσκεψη στο παλάτι
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (μνημείο
παγκόσμιας της UNESCO) με επίσημο ξεναγό
• Επίσκεψη και διανυκτέρευση στο γραφικό Τρογκίρ
• Επίσκεψη στο πανέμορφο Ζαντάρ
με τα επιβλητικά τείχη

• Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίτβιτσε
με το εισιτήριο εισόδου
• Δύο διανυκτερεύσεις στην κοσμοπολίτικη Οπατίγια!!!
• Εκδρομή στην χερσόνησο Ίστρια, όπου
επισκεπτόμαστε το μαγευτικό παραθαλάσσιο
Ροβίν και την Πούλα με τα ρωμαϊκά της μνημεία
• Επίσκεψη στα εντυπωσιακά σπήλαια
της Ποστόινα με το εισιτήριο εισόδου
• Μία διανυκτέρευση και περιήγηση στην πρωτεύουσα
της Σλοβενίας, την πανέμορφη Λιουμπλιάνα
• Κρουαζιέρα στην μαγευτική Λίμνη Μπλεντ με
το μοναδικό Σλοβένικο νησάκι στο κέντρο της
• Επίσκεψη στο μεσαιωνικό Κάστρο του Μπλεντ
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση
στην πρωτεύουσα της Κροατίας,
το όμορφο Ζάγκρεμπ με επίσημο ξεναγό
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Αναχωρήσεις: 25 Ιουνίου, 16, 30 Ιουλίου,
6, 13, 20, 27 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου

8 μέρες από

995€
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