Πανόραµα ∆αλµατικών Ακτών
6 µέρες αεροπορικώς Ντουµπρόβνικ - Τρογκίρ - Σολίν - Ζαντάρ - Λίµνες
Πλίτβιτσε - Ζάγκρεµπ - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουµπλιάνα - Σπλιτ. ∆ιαµονή
σε ξενοδοχείο 4* & 5* µε πρωινό µπουφέ & ένα δείπνο καθηµερινά.

Πρόγραµµα (6 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Ηµέρα 6

Αθήνα - Ντουµπρόβνικ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση µε απευθείας πτήση της
CROATIA AIRLINES για το Ντουµπρόβνικ. Μεταφορά και διαµονή σε
ξενοδοχείο 4* . ∆είπνο.
Ντουµπρόβνικ, ξενάγηση
Πρόγευµα και ξεκινάµε τη γνωριµία µας µε τη µεσαιωνική πόλη,
περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Στη µέση κυλάει η Placa, µια
πλακόστρωτη περατζάδα - πλατεία που οδηγεί από το φραγκισκανικό
µοναστήρι στη δυτική πλευρά στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη,
όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη και η εκκλησία του προστάτη
της πόλης, Sveti Vlaho (Άγιος Βλάσιος). Απόγευµα ελεύθερο. ∆είπνο.
Ντουµπρόβνικ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Σολίν
Πρόγευµα και διαδροµή κατά µήκος των ακτών της ∆αλµατίας για να
καταλήξουµε σε µια ακόµη σηµαντική πόλη το Σπλιτ. Προηγουµένως θα
επισκεφτούµε το γραφικό Τρογκίρ µε ένα εξαίσιο ιστορικό κέντρο που
βρίσκεται πάνω σε ένα νησί. Άφιξη στο Σπλιτ, όπου εδώ θα
περπατήσουµε για να γνωρίσουµε τη πόλη που ο Ρωµαίος Αυτοκράτορας
∆ιοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήµα Ρωµαϊκού
Κάστρου. ∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 4* περιοχή Σαλίν . ∆είπνο.
Σολίν - Ζαντάρ - Λίµνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεµπ
Μπουφέ πρόγευµα και αναχωρούµε για το πανέµορφο Ζαντάρ µε τη
Ρωµαϊκή αγορά και την ωραία παραλία του. Συνεχίζουµε µε τη περιοχή
των Λιµνών Πλίτβιτσε για να επισκεφθούµε το Εθνικό Πάρκο µε τις
δεκαέξι λίµνες, όπου η κάθε µία βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και
συνδέεται µε τις υπόλοιπες µε τους καταρράκτες των νερών που πέφτουν
από τη µια στην άλλη δηµιουργώντας ένα φανταστικό θέαµα.
Καταλήγουµε στο όµορφο Ζάγκρεµπ τη πρωτεύουσα της Κροατίας που
περιβάλλεται από δάση και πάρκα ανάµεσα στις πλαγιές του όρους
Μενβεντνίτσα στα βόρεια και το ποταµό Σάβο στα νότια. ∆ιαµονή στο
ξενοδοχείο DOUBLE TREE HILTON 4* (www.hilton.com) ∆είπνο.
Εκδροµή στα Σπήλαια Ποστόινα - Λιουµπλιάνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση την γειτονική Σλοβενία όπου θα
επισκεφθούµε τα µεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα
µε τους σταλακτίτες και σταλαγµίτες να σχηµατίζουν καταπληκτικές
παραστάσεις. Ακολουθεί η πανέµορφη Λιουµπλιάνα, η πρωτεύουσα της
Σλοβενίας, µε την καταπληκτική µεσαιωνική παλαιά πόλη στις όχθες του
Ποταµού Λουµπλιάνα. Η πλατεία Πρέσερεν µε έντονο το Ιταλικό στυλ,
ο καθεδρικός του Αγ. Νικολάου, το αρχιεπισκοπικό παλάτι, η γέφυρα
των ∆ράκων, το ∆ηµαρχείο είναι µερικά από τα αξιοθέατα της
πανέµορφης πόλης. Επιστροφή στο Ζάγκρεµπ. ∆είπνο.
Ζάγκρεµπ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ξεκινά η πρωινή περιπατητική ξενάγηση της
πόλης όπου θα δούµε τη λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία
του Αγ. Μάρκου µε το Θυρεό της χώρας, και το ∆ηµαρχείο µε την
Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούµε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου
βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή και θα

δούµε το Προεδρικό µέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια.
Μεταφορά στο αεροδρόµιο της πόλης για τη πτήση της επιστροφής.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* - 5* HOTEL (S) IN CROATIA
01/06/2017 01/07/2017
εώς
εώς
06/06/2017 06/07/2017
€ 645.00 € 645.00
€ 645.00 € 645.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο
€ 595.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 845.00

€ 595.00
€ 845.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ / ΖΑΓΚΡΕΜΠ
- ΑΘΗΝΑ µε CROATIA AIRLINES
Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Πρωινό µπουφέ & ένα δείπνο καθηµερινά, ηµιδιατροφή
Μεταφορές-περιηγήσεις- εκδροµές, όπως αναφέρονται στο
πρόγραµµα
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150 €, φόροι πόλεων,
είσοδοι σε µουσεία, χώροι, ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα &
ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σαν
προαιρετικό.

