
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
6 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

1η ημέρα . Αθήνα-Ντουμπρόβνικ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, πτήση για την Ντουμπρόβνικ Άφιξη, και
μεταφορά στο ξενοδοχείο στο Τρέμπινιε. Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση

2η ημέρα Τρέμπινιε-Ντουμπρόβνικ-Τρέμπινιε
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου με
το μεσαιωνικό όνομα Ραγκούσα και χαρακτηρισμένη ως πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
Στο Ντουμπρόβνικ θα δούμε τα ανάκτορο, το Σπόνζα του 16ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου
Βλάσιου, το μοναστήρι των Φραγκισκανών και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Στη
συνέχεια χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την γραφική πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας , δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα Τρέμπινιε-Κότορ-Μπούντβα-Τρέμπινιε
Πρωινό και πρώτος μας σταθμός η γραφική πόλη της Μπούντβα όπου κυριαρχεί η
Βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Εδώ θα θαυμάσουμε τις εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη, της Αγ. Μαρίας
της Πούντα και της Αγίας Τριάδας, το Εθνογραφικό Μουσείο και θα δούμε το φρούριο
Σιταντέλ. Συνεχίζουμε με το Κότορ όπου ξεχωρίζουν τα Παλιά Τείχη, η Παλιά Πόλη με τον Ναό
του Αγίου Τρύφωνος και η μαρίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε, δείπνο και
διανυκτέρευση.

4η ημέρα Ντουμπρόβνικ



Πρωινό και κατευθυνόμαστε στο Ντουμπρόβνικ μια από τις ομορφότερες πόλεις της
Μεσογείου με το μεσαιωνικό όνομα Ραγκούσα και χαρακτηρισμένη ως πολιτιστική κληρονομιά
της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Τρέμπινιε, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα Σπλιτ-Τρογκίρ-Μόσταρ
Πρωινό και κατευθυνόμαστε για το Σπλιτ όπου θα σταθούμε για να δούμε την όμορφη
παραλιακή ζώνη της πόλης και το παλάτι του Διοκλητιανού, κληρονομιά της UNESCO, έξοχο
δείγμα Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για το μεσαιωνικό Τρογκίρ,
μια πόλη-νησί που ενώνεται με την ξηρά με μια πανέμορφη γέφυρα. Στη
συνέχεια ,αναχωρούμε για το Μόσταρ που είναι χτισμένο επάνω στον ποταμό Νέρετβα. Θα
δούμε το έμβλημα της πόλης, το μεγάλο τοξωτό γεφύρι Στάρι Μοστ, που πρωτοχτίστηκε με
εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και
διανυκτέρευση.

6η ημέρα Μόσταρ-Αεροπορική πτήση επιστροφής
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, άφιξη και
επιβίβαση στην πτήση επιστροφή μας , γεμάτοι μοναδικές εικόνες, υπέροχες φωτογραφίες και
πολλά χαμόγελα από αυτό το μαγικό ταξίδι μας

Σημείωση:

 Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να διαφοροποιηθεί χωρίς
όμως να παραλειφθεί κάτι.

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ!!!

15 – 20 Σεπτεμβρίου

ΔΙΚΛΙΝΟ 650€
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 775€
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 620€
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID-19

145€

Περιλαμβάνονται:



 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
 Πτήσεις με την CROATIA Airlines Αθήνα – Ντουμπρόβνικ – Αθήνα
 Βαλίτσα, χειραποσκευή και προσωπικό αντικείμενο
 Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 Διαμονή στο Τρέμπινιε για 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SL INDUSTRY 4* ή

παρόμοιο με ημιδιατροφή
 Διαμονή στο Μόσταρ για 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο CITY HOTEL 4* ή παρόμοιο

με ημιδιατροφή
 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
 Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια της Interamerican με καλύψεις COVID-19

Δεν περιλαμβάνονται:

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

ΠΛΑΝΟ ΠΤΗΣΕΩΝ
OU 301 ATH DBV 19:50-20:30
OU 300 DBV ATH 15:40-18:15
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