
1&2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΙΡΑΝΑ - 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ   
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22.00 και μέσω 
Εγνατίας οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά 
και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην 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. 

Συνεχίζουμε για Μαυροβούνιο, περνάμε από 
την παραλιακή Μπούτβα και καταλήγουμε στην 
καστροπολιτεία του Κότορ 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, 
σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών 
του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την 
έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου 
φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM IS-
LAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε 
την ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί 

«το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι η 
επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία 
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου 
θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές 
από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκανικό  Μοναστήρι, 
τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και 
την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης 
αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. 

Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησί Lokrum. 
Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς 
αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από 
την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς 
κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια 
και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη 
συνέχεια θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών 
της παλιάς πόλης μέσα από το πλοίο και θα επιστρέψουμε 
στο Ντουμπρόβνικ. Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η 
ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και μια 
επίσκεψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που 
βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του 
Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς 
άλλη επίσκεψη γιατί αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη 
στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη 
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο 
σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
4η ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ 
ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην 
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά 
μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη 
χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το 
Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τειχη που έχουν χαρακτηριστεί 
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Οδικό ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ , Ιούνιος - Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2022

Τίρανα, Μαυροβούνιο, Ποντγκόριτσα, Μπούτβα, Κότορ, Ντουμπρόβνικ, Στον, Κόρτσουλα - Νησί Μάρκο 
Πόλο, Lokrum Island

*Αναχώρηση 9/6 & 22/6 βράδυ στις 22.00

*με 3 διαν/σεις στο Ντουμπρόβνικ

*διαμονή μέσα στην πόλη στο πολυτελές Grand Park 4*

Το Ντουμπρόβνικ (το μικρό δάσος) Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι γεμάτο ιστορία, 
αλλά δεν μοιάζει καθόλου με… μουσείο. Θα δείτε ανάμεσα σε άλλα την σύγχρονη και την παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά 
κάστρα που επέλεξε η παραγωγή του Game Of Thrones ώς το “King’s Landing”. Αυτό το σύντομο ταξίδι όμως δεν 
μένει μόνο εκεί. Γνωρίζοντας καλά τις περιοχές αυτές, άλλωστε τα τελευταία χρόνια μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος 
αριθμός ταξιδιωτών από τη Β.Ελλάδα, έχουμε επιλέξει τις ωραιότερες επισκέψεις ώστε να αξιοποιήσετε τις μέρες σας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Ντουμπρόβνικ - Express



ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε 
στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για 
να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί 
ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται 
άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα 
(Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη 
του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο 
πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία 
του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου 
Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά 
του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική 
του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, 
των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. 
Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση 
και  αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής 
Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Παίρνουμε πρωινό νωρίς και αναχωρούμε για τον δρόμο 
της επιστροφής. Θα περάσουμε από τις όχθες της λίμνης 
Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια 
πανίδα και μέσω Πόγραδετς θα φτάσουμε   στα σύνορα 
της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ 
στην πόλη μας. 

Αναχ. Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

9/6,
22/06

PERLA 3* πρωινό 235 1ο παιδί 75
2ο παιδί 120 360

GRAND PARK 4* ημιδιατροφή 295 1ο παιδί 75
2ο παιδί 150 480

Περιλαμβάνονται:
• μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο 
• διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε 
• διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο 
• έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• ταξιδιωτική ασφάλιση 
• σύνολο φόρων και check point πόλεων

Δεν περιλαμβάνονται:

• Είσοδοι σε αξιοθέατα και προαιρετική εκδρομή στην 
Κόρτσουλα (ενήλικας 20 ευρώ, παιδί έως 12 ετών 
10 ευρώ)


