
 

 

Δαλματικές Ακτές 

τα «μαργαριτάρια της Αδριατικής»! 

8 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 21, 23, 30/04, 07, 14, 21, 28/05, 04, 11, 18, 25/06, 02, 09, 16, 23, 30/07, 06, 13, 20, 

27/08, 03, 10, 17, 24/09, 01, 08, 15, 22, 29/10 
 

1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα ή Δυρράχιο 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Κότορ - Τρέμπινιε ή Νέουμ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Στο ταξίδι μας προς το Μαυροβούνιο, θα περάσουμε από τον Άγιο Στέφανο 
και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Μπόκα Φιόρδ, ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπη. Συνεχίζουμε 

με κατεύθυνση την πρωτεύουσα του Μοντενεγκρικού Τουρισμού, την Μπούτβα, με τη μοναδική 
αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά καταστήματα. Μέσα από 

μια φανταστική διαδρομή φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ. Χρόνος 

ελεύθερος για να περιηγηθείτε στην παλιά πόλη, κτισμένη στους πρόποδες απότομων λόφων, 
περιτριγυρισμένη από τείχη 4,5 χιλιομέτρων τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, με πολλές 

εκκλησίες και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Τρέμπινιε ή 
Νέουμ. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Λόκρουμ (προαιρετικά) 
Πρωινό και αναχώρηση για το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Ξεκινάμε την ξενάγηση στην 

πόλη του Ντουμπρόβνικ, που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα 

στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη του. Βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO και χαρακτηρίζεται ως 
μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην 

παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, 
Αγίου Βλασίου, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 

φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την 

εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δε θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή 
κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Χρόνος ελεύθερος και για όσους το επιλέξουν 

προαιρετική επίσκεψη στο νησί Λόκρουμ (σε απόσταση μόλις 600 μέτρων/10 λεπτών από το Ντουμπρόβνικ) 
και στον εθνικό δρυμό του. Θα περιπλανηθούμε στον εντυπωσιακό Βοτανικό κήπο του και θα ανέβουμε στο 

παλιό Γαλλικό φρούριο για να αγναντέψουμε την πόλη και τα γύρω νησιά. Η μικρή και ήσυχη λίμνη Mrtvo 
More (Νεκρά Θάλασσα), αποτελεί επίσης ένα μοναδικό αξιοθέατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.  

4η μέρα: Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ. Η πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μας ταξιδεύει στους αιώνες, δίπλα 

στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα Μόσταρ σημαίνει «αυτός που φυλάει τη γέφυρα», και πάντα η 
γέφυρα υπήρξε το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. Συνεχίζουμε με το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο 

σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής που το διάλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός για να χτίσει το 

παλάτι του. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Κροατίας και η µεγαλύτερη των αδριατικών ακτών. Το 
Σπλιτ, ως ένα δυνατό κράµα ατόφιας µεσογειακής οµορφιάς και αξιόλογης σλαβικής ιστορίας, προτάσσει τη 

φυσική καλλονή του, αλλά και τα σηµαντικά του αξιοθέατα, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους 
θαυµαστές. Ακολουθεί το Μεσαιωνικό Τρογκίρ ή αλλιώς Τραγούριον, όπως λεγόταν η Αρχαιοελληνική πόλη, 

που ίδρυσαν οι Έλληνες άποικοι τον 3ο αιώνα π.χ., σε μία ακόμα πανέμορφη περιοχή της Κροατίας. Θα 

ανακαλύψουμε την μικρή ρομαντική πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια της, την μεσαιωνική της γοητεία και 
όλα τα εντυπωσιακά κτίρια που έχει να μας παρουσιάσει. Δείπνο και διανυκτέρευση στην ευρύτερη περιοχή 

του Σπλιτ/Σίμπενικ.  
5η μέρα: Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ 

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Ζαντάρ. Με μεσογειακό κλίμα, ιστορικά μνημεία και μαγευτικές 
παραλίες το Ζαντάρ θυμίζει ελληνικό νησί. Η παραλιακή πόλη της Κροατίας φιλοξενεί καλοδιατηρημένα 

μεσαιωνικά κτίρια με ενετικές και ιταλικές επιρροές. Συνεχίζουμε για ένα από τα σπάνια θαύματα της φύσης, 

τις λίμνες Πλίτβιτσε και τους καταρράκτες που τις ενώνουν. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, με πολλά καλοδιατηρημένα κτίρια του 19ου αιώνα. Περίπατος στο 



 

 

Ζάγκρεμπ, στη λεωφόρο Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το Δημαρχείο, την άνω 

πόλη, τον Καθεδρικό ναό, την Αρχιεπισκοπή και άλλα αξιοθέατα. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η μέρα: Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ  
Μετά το πρωινό αφήνουμε για λίγο την Κροατία για την καταπράσινη Σλοβενία και ένα από τα πιο γνωστά 

σπήλαια στην Ευρώπη, το Ποστόινα. Θα διασχίσουμε με το ειδικό τρένο το σπήλαιο με τους υπέροχους 
σταλακτίτες, σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λιουμπλιάνα, την 

εντυπωσιακή Σλοβένικη πρωτεύουσα, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, ένα μείγμα από 
μπαρόκ, αναγεννησιακά και Αrt Nouveau κτίρια, κάτω από την επιβλητική σκιά του Μεσαιωνικού της κάστρου. 

Χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα. Η αξέχαστη μέρα θα καταλήξει και πάλι στην Κροατία και την 

πρωτεύουσά της, το Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
7η μέρα: Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι - Κραγκούγεβατς ή Νις 

Γεμάτοι εικόνες και αναμνήσεις από την Κροατία αναχωρούμε για Σερβία. Άφιξη στο όμορφο Βελιγράδι, την 
πρωτεύουσα που καθρεφτίζεται στα νερά του Δούναβη. Σύντομη περιήγηση στην πόλη, από τον κεντρικό 

και εμπορικό δρόμο Κνεζ Μιχαήλοβα θα οδηγηθούμε στο εντυπωσιακό Κάστρο Καλεμεγδάν, στη συμβολή 

των ποταμών Σάβα & Δούναβη, με εκπληκτική θέα! Θα δούμε επίσης τις εκκλησίες Ρούτζικα και Aγ. 
Παρασκευή, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το αρχοντικό της Πριγκίπισσας Λιούμπικα, το 

Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε για Κραγκούγεβατς ή Νις, όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

8η μέρα: Κραγκούγεβατς ή Νις - Αθήνα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.  

 

Κόστος κατ’ άτομο 

Περίοδος Early Booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 495€ 515€ +175€ 445€ 

Ιούλιος - Αύγουστος 515€ 535€ +195€ 465€ 

 
Περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 

• 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* (1 Τίρανα, 2 Τρέμπινιε ή Νέουμ, 1 ευρύτερη 

περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ, 2 Ζάγκρεμπ, 1 στο Κραγκούγεβατς ή Νις ή Παρασίν) 

• Ημιδιατροφή καθημερινά  

• Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος  

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών  

 
Δεν Περιλαμβάνονται:  

• Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

• Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου 39,50€), σπήλαιο Ποστόινα (περίπου 

37,90€) 

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 
 

Γενικές σημειώσεις: 
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το 

ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

5. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 
Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν 



 

 

είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες  
7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 

+€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check 

out. 
9. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας www.roundtravel.gr. 

 


