Σπλίτ

Λίμνες Πλίτβιτσε

Τρογκίρ

7

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

Τα στολίδια της Αδριατικής

Κοτόρ, Ντουμπρόβνικ, Σπλίτ, Τρογκίρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ριέκα, Οπάτια, Σπήλαια Ποστόινα, Λουμπλιάνα, Βελιγράδι
Μοναδικό φυσικό περιβάλλον, παραλίες, αξιοθέατα, γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ζωή, φιλικοί άνθρωποι, ιστορία, γραφικές πόλεις, μεσαιωνικά
κάστρα...μετά από αυτό το ταξίδι δεν ξέρεις ποιό είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στις Δαλματικές ακτές.
Με την επιστροφή του προορισμού στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών (μετά από παύση λόγω του Γιουγκοσλαβικού πολέμου) το πρόγραμμα αυτό
ιδιαίτερα μελετημένο, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με προσοχή στη λεπτομέρεια και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε τα σημαντικότερα
σημεία της ακτογραμμής και θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να δούμε επιπλέον αξιοθέατα όπως τις Λίμνες Πλίτβιτσε, τα περίφημα σπήλαια
Ποστόινα, την Λουμπλιάνα και το Βελιγράδι.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ (690χλμ)
Συνάντηση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τις
ακτές της Δαλματίας. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πόλη του Κοτόρ ένα
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή
και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο ενός από
τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου, στον
οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου
και ομορφότερου φιορδ όχι μόνο της Αδριατικής αλλά και της Νότιας
Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό τοίχος μήκους περίπου
4,5 χιλιομέτρων που ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει ως την βραχώδη
κορυφή της πόλης. θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου
Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και
το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποιούσε
και ο Ναπολέων Βοναπάρτης σαν θερινή κατοικία του. Συνεχίζουμε
για το την Βοσνία και την γραφική πόλη Τρέπμινιε όπου βρίσκεται το
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για μια
βόλτα στην κεντρική πλατεία, όπου θα βρείτε καταστήματα, τοπική
μουσική και καλή νυχτερινή ζωή.
2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο “κόσμημα της Αδριατικής” το
Ντουμπρόβνικ. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco, χαρακτηρίζεται
ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και κληρονομιάς και φυλάσσεται για
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένη από στιβαρά και
καλοδιατηρημένα τείχη. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις
του κόσμου, γνωστή για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.
Θα ξεκινήσουμε με πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και θα
σταματήσουμε σε ένα υπερυψωμένο σημείο με εξαιρετική θέα στην παλιά
πόλη και τα νησιά πέρα από τις ακτές του Ντουμπρόβνικ. Συνεχίζουμε για
την παλιά πόλη η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την
εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης. Ακολουθεί μια πολύ
ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο
μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά
που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί)
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία,
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας δημοφιλής
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε
για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά
τη διάρκεια της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε το περίφημο
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού,
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού.
Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διασημη
Ριβα για καφέ η φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

Ντουμπρόβνικ
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Λουμπλιάνα

ΚΟΤΟΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ
ΣΠΉΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Ριέκα

Οπάτια

Κοτόρ

4η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ (320χλμ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για έναν επίγειο παράδεισο το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι
ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες σε διαφορετικό υψόμετρο, οι οποίες επικοινωνούν
με μια σειρά καταρρακτών. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που
αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας στο υπέροχο αυτό
φυσικό πάρκο κατευθυνόμαστε προς στο σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα, που
αποπνέει την αύρα της Αυστροουγγαρίας. Θα κάνουμε μια βόλτα στην υπέροχη παραλία και
θα συνεχίσουμε για την φημισμένη Οπάτια, χτισμένη στο βορειοανατολικό άκρο της γνωστής,
μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια και πνιγμένη μέσα σε κήπους κυρίως από ροδοδάφνες
και μπουκαβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα τουριστικά θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ όπου τα στενά
σοκακια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά της μπουκαβίλιας, δίνουν μια
ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο οτι φιλοξενούσε πάντα υψηλά ιστάμενους βασιλείς
όπως ο Γκούστα Μέλερ και η Ισιδώρα Ντουκάν.Θα απολαύσουμε ένα πανέμορφο τοπίο με
πολυτελή αρχοντικά κτίρια της δυναστείας των Αψβούργων και θα καταλήξουμε μετά από
μια ωραία διαδρομή στην κοσμοπολίτικη παραλία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Σήμερα μια ιδιαίτερα αξιόλογη ημερήσια εκδρομή μας περιμένει. Πρώτη μας επίσκεψη στα
φημισμένα σπήλαια Postojna, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης μήκους 24χλμ! Θα ξεκινήσουμε
με το τρενάκι σε μια όμορφη διαδρομή και θα συνεχίσουμε με τα περπατώντας μαζί με τον
τοπικό Αγγλόφωνο ειδικό ξεναγό. Ο σχηματισμός των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών
δίνουν την αίσθηση μιας ζωγραφιάς βγαλμένης από μια οργανωμένη εντυπωσιακή φυσική
κοινότητα. Στην συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γραφική
Λιουμπλιάνα. Θα περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα ο οποίος περνάει
μέσα από το κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο,
το Κάστρο της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, τον καθεδρικό του
Αγ.Νικολάου, την πλατεία συνεδρίου και τα πανεπιστήμια. Αν και δε μοιάζει με πρωτεύουσα
κράτους –όπως τις έχουμε συνηθίσει- και είναι μικρή σε μέγεθος, είναι ιδιαίτερα χαριτωμένη
και ενδιαφέρουσα, με φυσικές ομορφιές, πανέμορφα κτήρια και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα
που συνδυάζει χαρακτηριστικά της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (560 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι.
Άφιξη και επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη
και Σάββα. Θα δουμε επίσης τον Πύργο Nebojsa,
που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα
Φερραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το
περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στη Λευκή
Πόλη όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι.
7η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στον Άγιο Σάββα τον
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Στη
συνέχεια έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από
την διαμονή μας στους όμορφους αυτούς τόπους
αναχώρηση για την πόλη μας.

Βελιγράδι

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

Hμιδιατροφή

375

195

530

Ντουμπρόβνικ-Τρέμπινιε : BELLEVUE / LEOTAR 4*
26/7
1,8,15,23,30 /8
& 6,13 /9

Σπλιτ-Dugoplje: KATARINA 4*
Οπάτια: GARDENIA 3* plus
Βελιγράδι: QUEENS ASTORIA 4*

