∆αλµατικές Ακτές - Βενετία, 8 ηµέρες
Αναχωρήσεις 29/4, 20/5, 3 & 24/6.

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΟΖΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ ΖΑΝΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ∆ΥΡΡΑΧΙΟ - ΤΙΡΑΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ: Αναχώρηση από ΑΘΗΝΑ για το λιµάνι της
ΠΑΤΡΑΣ µε ενδιάµεση στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για
ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΑΓKΩΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - KOZINA: 'Αφιξη στο λιµάνι της AΓΚΩΝΑ
και άµεση αναχώρηση για ΜΕΣΤΡΕ µε ενδιάµεση στάση, όπου µε ιδιωτικό
βαπορέτο (έξοδα ατοµικά) θα επισκεφθούµε την πόλη των ∆ΟΓΗ∆ΩΝ, για να
δούµε την πλατεία και την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, τη ΓΕΦΥΡΑ των
ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, τον ΠΥΡΓΟ του ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, κ.α. Αµέσως µετά αναχώρηση για
την όµορφη περιοχή της ΚΟΖΙΝΑ όπου θα έχουµε δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, KOZINA - ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ: Πρωινό και αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ. 'Αφιξη και περιήγηση γνωριµία µε την πόλη που πήρε το όνοµα της από τον ποταµό

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΙΤΣΑ και σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, στην περιοχή
πρώτοι εµφανίστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες, όταν ο ΙΑΣΩΝ και Αργοναύτες
έµειναν ένα χειµώνα εκεί µαζί µε το χρυσόµαλλο δέρας, που είχαν αρπάξει από
τη Μαύρη θάλασσα και το µετέφεραν µε την Αργώ, µέσω του ∆ούναβη, του
Σάββα και του Λουµπλιάνιτσα. Θα περπατήσουµε στα πλακόστρωτα δροµάκια
της παλιάς πόλης, µέχρι την τριπλή γέφυρα TROMOSTOVJE, όπου θα
αντικρίσουµε το φρούριο του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και θα καταλήξουµε στην
πλατεία Πρέσερν. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για να καταλήξουµε το
απόγευµα στην πόλη του ΖΑΓΚΡΕΜΠ, όπου θα έχουµε γνωριµία - περιήγηση
µε την πρωτεύουσα της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, µε την πλατεία του Αγίου Μάρκου µε το
θυρεό της χώρας, το ∆ηµαρχείο µε την πέτρινη ασπίδα, τη λεωφόρο του
Κύριλλου και Μεθόδιου, κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ, ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ: Πρωινό και
αναχώρηση για επίσκεψη των λιµνών ΠΛΙΒΙΤΣΕ. Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο
µε µία σειρά λιµνών που συνδέονται µε µικρούς ή µεγαλύτερους καταρράκτες,
είναι ένα θέαµα µοναδικό, µαγικές εικόνες που θα "πάρουµε µαζί µας" στο
δρόµο προς την πόλη του ΖΑΝΤΑΡ, όπου θα επισκεφθούµε και θα έχουµε
χρόνο για περιπάτους γνωριµίας. Η περιπλάνηση µας στις όµορφες ακτές της
Αδριατικής συνεχίζεται, µε τον τελευταίο σηµαντικό σταθµό για σήµερα, την
πόλη ΣΙΜΠΕΝΙΚ, στάση, επίσκεψη. Το βράδυ, θα τακτοποιηθούµε σε
ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του ΖΑΝΤΑΡ ή του ΣΙΜΠΕΝΙΚ, δείπνο,
χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ, ΖΑΝΤΑΡ Ή ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ ΝΕΟΥΜ: Πρωινό και επίσκεψη στην κοντινή πόλη ΤΡΟΓΚΙΡ, θησαυρός της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς που βρίσκεται υπό την προστασία της
UNESCO. Tην αποκαλούν 'µινιατούρα της Βενετίας' και διαθέτει πλούσια
ιστορία αφού ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου π.χ. αιώνα από Έλληνες αποίκους
και την ονόµασαν ΤΡΑΓΚΟΥΡΙΟΝ, (νησί της κατσίκας). Η σηµερινή πόλη
αποτελεί ένα µοναδικό συνδυασµό γοτθικών και αναγεννησιακών ρυθµών. Η
διαδροµή µας κατά µήκος των "δαντελωτών" ∆αλµατικών ακτών συνεχίζεται
για να καταλήξουµε σε µία ακόµη σηµαντική πόλη και µεγάλο λιµάνι, το
ΣΠΛΙΤ. Εδώ θα έχουµε χρόνο να περπατήσουµε και να γνωρίσουµε την πόλη
που ο Ρωµαίος αυτοκράτορας ∆ΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ επέλεξε να χτίσει το παλάτι του
σε σχήµα Ρωµαϊκού Κάστρου. Μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουµε ότι
συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισµών. Νωρίς το βράδυ θα
τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας στο ΝΕΟΥΜ. ∆είπνο, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ, ΝΕΟΥΜ - ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΝΕΟΥΜ: Πρωινό και επίσκεψη
γνωριµία - ξενάγηση µε τη µεσαιωνική πόλη του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ,
περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους
και Μαυροβούνιους το 1991, σήµερα όµως δεν αντιλαµβάνεσαι καν ότι αυτό
το σύµπλεγµα από ρωµαϊκά, µεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας
1300 ετών, είχε υποστεί ζηµιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό τµήµα
του (προστατευόµενο από την Unesco) είναι µία οχυρωµένη πόλη µήκους

δυόµισι χιλιοµέτρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη,
πανύψηλα πέτρινα κτίρια µε παράθυρα - πολεµίστρες και µικροσκοπικές
«κρεµαστές» αυλές, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη µέση, σα βασιλόφλεβα
κυλάει η Placa, µια πλακόστρωτη περατζάδα - πλατεία που οδηγεί από το
φραγκισκανικό µοναστήρι στη δυτική πλευρά (το φαρµακείο του λειτουργεί
αδιάλειπτα από το 1391!) στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη, όπου
βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη της
πόλης, Αγίου Vlaho. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη,
προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα, στο πευκόφυτο νησί ΛΟΚΡΟΥΜ, που φιλοξενεί
και το Βοτανικό κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, δείπνο, χρόνος
ελεύθερος, διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ, ΝΕΟΥΜ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ∆ΥΡΡΑΧΙΟ Ή
ΤΙΡΑΝΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αλβανία. Η διαδροµή µαγευτική και
σήµερα, αφού περνά από την ΜΠΟΥΤΒΑ και το γραφικό κολπίσκο του ΚΟΤΟΡ
όπου µε µικρές στάσεις µας οδηγεί στο ∆ΥΡΡΑΧΙΟ ή τα ΤΙΡΑΝΑ για δείπνο και
διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ, ∆ΥΡΡΑΧΙΟ Ή ΤΙΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό σύντοµη
επίσκεψη - περιήγηση στην Αλβανική πρωτεύουσα και αναχώρηση για Αθήνα
µε ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

Υ.Γ. Είναι δυνατόν ορισµένες φορές το πρόγραµµα να εκτελεστεί αντίστροφα
και η διανυκτέρευση της ΚΟΖΙΝΑ να γίνει στο ΜΕΣΤΡΕ της ΒΕΝΕΤΙΑΣ.
∆ίκλινο/άτοµο Μονόκλινο
445€
620€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 3* SUP - 4*.
6 πρωινά.
6 δείπνα.
Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καµπίνες µε W.C. (AB4).
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται έκπτωση 10%, εφόσον διαµένουν σε
τρίκλινο δωµάτιο µε δύο ενήλικες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εξεύρεση καµπίνας στα πλοία άλλου τύπου από αυτόν
που ορίζει το πρόγραµµα, εφόσον είναι δυνατή, υπόκειται στις πιο κάτω
επιβαρύνσεις.

Τιµή ανά άτοµο µε επιστροφή (Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα)
∆ίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)
65€
∆ίκλινη εξωτερική (AS2)
85€
Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)
45€
Τρίκλινη εξωτερική (Α3)
65€
Τετράκλινη εξωτερική (Α4)
35€
Για µία διαδροµή (Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα)
∆ίκλινη εσωτερική (ΑΒ2)
35€
∆ίκλινη εξωτερική (AS2)
55€
Τρίκλινη εσωτερική (ΑΒ3)
25€
Τρίκλινη εξωτερική (Α3)
35€
Τετράκλινη εξωτερική (Α4)
20€

