
                                                                                                                   

 

Ντουμπρόβνικ 5,6ημ ,το διαμάντι της UNESCO 
Το μοναδικό πρόγραμμα με διαμονή μέσα στην πόλη του Ντουμπρόβνικ  

6ημ Καλοκαίρι κάθε Δευτέρα από 04/07 έως 12/09 
5ημ κάθε Τετάρτη 30/06 έως 14/09  

 
1n και 2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΤΙΡΑΝΑ -  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 22.00 και 
αναχώρηση . Μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή.  Στη συνέχεια θα 
γνωρίσουμε τις όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα.  Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Αλβανίας 
τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και 
πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή 
κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του 
πανεπιστημίου.  Στην συνέχεια και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στο Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .   
 
3η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - GAME OF THRONES WALKING TOUR Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα θα 
ξεναγηθούμε  στη μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ. Αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 
1300 ετών αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό σε ολόκληρη την Αδριατική μετά τη Βενετία. Το ιστορικό τμήμα της (προστατευόμενο από 
την Unesco) είναι μια οχυρωμένη πόλη με τείχος μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Θα ξεναγηθούμε ανάμεσα στα πέτρινα κτίρια με παράθυρα-
πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, την κεντρική οδό stradum, το παλάτι του κυβερνήτη της Δημοκρατίας της Ραγκούσα, το 
κτίριο του τελωνείου, το Δημαρχείο, το μοναστήρι των Φραγκισκανών, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση βρίσκεται η κεντρική πλατεία με 
το άγαλμα του μεσαιωνικού Ιππότη Ορλάντο, το ναό του Αγ. Βλάσιου προστάτη της πόλης και τον πύργο του ρολογιού. Επισκεφτείτε το 
φαρμακείο που λειτουργεί συνεχώς από το 1391. Έπειτα για όσους επιθυμούν γνωρίστε από κοντά τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα του 
Game of Thrones. Θα ζήσουμε τον δικό μας μεσαίωνα ακολουθώντας διαδρομές σε γνώριμες τοποθεσίες. Η εντός των τειχών πόλη του 
Ντουμπρόβνικ φιλοξενεί τα σκηνικά του Kings Landing, πρωτεύουσας των Επτά Βασιλείων. Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, σε φρούρια, 
στην κεντρική οδό, στο παλιό μεσαιωνικό λιμάνι και μέσω της αγοράς, στην πλατεία Ρεβέλιν. Στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά συμπλέκονται τα 
όρια του φανταστικού με την πραγματικότητα με φόντο την πανέμορφη πόλη. . Στη συνέχεια προαιρετική κρουαζιέρα γύρω από το 
καταπράσινο νησί Locrum ή και επίσκεψη σε αυτό, περπάτημα στα τείχη της πόλης ή ανάβαση με το τελεφερίκ στο λόφο πάνω από την πόλη, 
για μία πανοραμική θέα ολόκληρης της περιοχής. 
 
4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΜΟΣΤΑΡ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πόλη που μας 
θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ. Η πόλη που έμβλημά της έχει το 
μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που 
συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με την δυτική 
φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν το Μόσταρ. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο  
 
5η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ –  ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ «Η ΜΑΥΡΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο νησί Κόρτσουλα (Κόρκυρα Μέλαινα των αρχαίων, δηλαδή 
Μαύρη Κέρκυρα) , γενέτειρα του Μάρκο Πόλο (όπως φημολογείται) και γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Στην περιήγηση μας θα δούμε την 
κεντρική πλατεία, το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο κτίριο του νησιού, το παλάτι του 
Αρχιεπισκόπου, κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε το ιστορικό κέντρο του νησιού, το οποίο όχι τυχαία χαρακτηρίζεται και ως «μίνι-
Ντουμπρόβνικ». Στην επιστροφή θα κάνουμε μια στάση για καφέ στη μεσαιωνική πόλη Στον ,όπου ευρίσκοντο οι αλυκές της δημοκρατίας του 
Ντουμπρόβνικ ,με το μακρύ τείχος  μήκους 4,5 χιλιομέτρων .Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.   

6η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΚΟΤΟΡ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρωινό στο ξενοδοχείο μας . Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τις 
εκπληκτικές ακτές του Μαυροβουνίου. Πρώτος σταθμός, η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ , μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο 
φιορδ της Αδριατικής αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή 
της απότομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του Κότορ θα 
μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά, στο αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας 
του Μοντενέγκρο και στο επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή 
κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία ελληνική αποικία Βουδούα, που αναφέρεται και στις τραγωδίες του μεγάλου 
Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες και 
αγορές. Τέλος συνεχίζουμε  μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.  

 



                                                                                                                   

 

5ημ κάθε Τετάρτη 30/06 έως 14/09  

Μεταφορά από τον Βόλο , Λάρισα, Κατερίνη , Καβάλα 10 € ανά άτομο, ανά διαδρομή  

Ξενοδοχεία Early Booking Κανονική Τιμή  
Παιδί 
2-12 

Επιβ. 
Μον. 

Check Points & 
Δημοτικοί φόροι : 

15€ 

Hotel 3* Petka/ 
Villa Plat 

269 € 
με πρωινό 

299 € 
με πρωινό 

125 € 

+ 40% 
 Αναχώρηση 

στις 21.00 από 
τα γραφεία μας  

299 € 
με ημι/τροφή 

329 € 
με ημι/τροφή 

125 € 

Hotel 4*sup. Lero   

299 € 
με πρωινό 

329 € 
με πρωινό 

125 € 

329 € 
με ημι/τροφή 

359 € 
με ημι/τροφή 

125 € 

 

6ημ Καλοκαίρι κάθε Δευτέρα από 04/07 έως 12/09 
Μεταφορά από τον Βόλο , Λάρισα, Κατερίνη , Καβάλα 10 € ανά άτομο, ανά διαδρομή 

Ξενοδοχεία Early Booking Κανονική Τιμή  
Παιδί 
2-12 

Επιβ. 
Μον. 

Check Points & 
Δημοτικοί φόροι : 

15€ 

Hotel 3* Petka/ 
Villa Plat 

299 € 
με πρωινό 

329 € 
με πρωινό 

155 € 

+ 40% 
 Αναχώρηση 

στις 21.00 από 
τα γραφεία μας  

329 € 
με ημι/τροφή 

359 € 
με ημι/τροφή 

155 € 

Hotel 4*sup. Lero   

349 € 
με πρωινό 

379 € 
με πρωινό 

155 € 

389 € 
με ημι/τροφή 

419 € 
με ημι/τροφή 

155 € 

 

Περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Διαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

  
Δεν Περιλαμβάνονται: 
  

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους,  

• Οι 2 κρουαζιέρες οι οποίες κοστίζουν 10€ στο Κοτόρ και 15€ στο Ντουμπρόβνικ  

• Προαιρετική εκδρομή στο Μόσταρ με κόστος στα 25€ το άτομο.  

• Προαιρετική εκδρομή στο Νησί Κόρτσουλα με κόστος στα 20€ το άτομο.  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 15€ το άτομο 

• Επίναυλοι καυσίμων 5€  
 

* Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια πρόταση και δεν είστε 
υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους . 



                                                                                                                   
 
*Στο 4ήμερο η 4η ημέρα σε περίπτωση που το επιτρέπουν οι συνθήκες και ο χρόνος θα πραγματοποιηθεί μαζί με στην 2η 
ημέρα του προγράμματος  
 

Σημειώσεις: 
  
1. Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά 
άτομο/ανά διαδρομή. 
2. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 
3. Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική 
ευθύνη του ταξιδιώτη(Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα προσωπική 
ευθύνη του ταξιδιώτη) 
4. Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  
5. Σε περίπτωση που κριθεί για την ορθότερη εκτέλεση του προγράμματος από τους οργανωτές θα πραγματοποιηθεί μία 
διανυκτέρευση είτε στην αναχώρηση ,είτε στην επιστροφή στην περιοχή της Μπούτβα ή στην ευρύτερη περιοχή  
 

  
 Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας 
εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας Συμβουλευτείτε μας 

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα .Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας 
(Comsote,Vodafon,κτλ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet  

• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

• Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να 
συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά 
κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, 
φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η 
καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα 
απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του 
καταβληθέντος ποσού.) 

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 
 


