Δαλματικές ακτές 6ήμερη εκδρομή Μοναδική τιμή 285 € κατά άτομο !
Αναχωρήσεις : 15-20/6&29-04/7&13-18/7&23-28/7&3-8/8&17-22/8&2429/8&31-05/9!
1η μέρα Αθήνα – Τίρανα
Συγκέντρωση και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Συνοριακός έλεγχος, διέλευση και
συνεχίζουμε για τα Τίρανα. Με της απαραίτητες στάσεις, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα Τίρανα – Μπούτβα – Ντουμπρόβνικ
Μετά το πρωινό μας, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο των Τιράνων, όπου θα δούμε την
κεντρική πλατεία του Σκεντέρμπει, την παλιά Όπερα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
τζάμι, το Πύργο του Ρολογιού και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αναστάσεως. Συνεχίζουμε
την διαδρομή μας προς το Μαυροβούνιο, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα, από της
ωραιότερες της Ευρώπης και το γραφικό νησάκι Αγ. Στέφανο αγαπημένο θέρετρο
διάσημων επισκεπτών ανά τον κόσμο, για να φτάσουμε στην Μπούτβα. Ονομασία της
προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη Βούς (βόδι), σύμφωνα με με την μυθολογία
ιδρύθηκε από τον Κάδμο, τον πρώτο Βασιλιά της Θήβας. Είναι διάσημο καλοκαιρινό
θέρετρο και παλιότερη μεσαιωνική και ανακαινισμένη πόλη τον ακτών του
Μαυροβουνίου. Σχετική παραμονή για να απολαύσουμε το πανέμορφο τοπίο κάνοντας
βόλτες και αγορές. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας προς το Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα Ντουμπρόβνικ
Ημέρα είναι αφιερωμένη στο διαμάντι τις Κροατίας, το πανέμορφο Ντουμπρόβνικ. Μετά
το πρωινό, αναχώρηση για την παλιά πόλη. Μεσαιωνική πόλη, οχυρωμένη, μήκους 2,5 χλμ.
Παλιά ονομασία «Ραγκούζα «. Μνημείο πολιτισμού υπό την προστασία τις Unesco. Θα
δούμε πύργο του Ρολογιού, το Μέγαρο Σπόντζα του 16ου αι. χτισμένο από ξακουστούς
τεχνίτες, που σήμερα στεγάζει τα κρατικά αρχεία, τις όμορφες εκκλησίες, όπως του Αγ.
Βλασίου προστάτη της πόλης, με το μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, το
Φραγκισκανικό μοναστήρι, την μεγάλη και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίυ με την εκκλησία
του Σωτήρος. Στο πρυτανηκό μέγαρο, σήμερα φιλοξενείτε το μουσείο του Ντουμπρόβνικ
με την ιστορία της πόλης, όπου δίπλα του το Δημαρχείο και ο καθεδρικός ναός και το
θησαυρόφυλάκιο. Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν κρουαζιέρα γύρω
από το νησάκι Λόκρουμ (εθνικός δρυμός), όπου σύμφωνα με την τοπική παράδοση
ναυάγησε ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Α’ ο Λεοντόκαρδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για το νησί Κόρτσουλα, την Κόρκυρα Μέλαινα των Αρχαίων
Ελλήνων, που θεωρείται η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο και είναι γνωστό
για τα λατομεία μαρμάρων. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η πόλη Κόρτσουλα και
είναι το έκτο μεγαλύτερο κροατικό νησί μετά το Κρες, το Κρκ, το Μπρατς, το Χβαρ
και το Παγκ και το δεύτερο μεγαλύτερο, ως προς τον πληθυσμό, μετά το Κρκ. Οι
κάτοικοι του νησιού ήταν διάσημοι λιθοπελεκητές, θαλασσοπόροι και ναυπηγοί
που άφησαν τα σημάδια τους σε όλο τον κόσμο! Θα δούμε στην κεντρική πλατεία
το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το
ομορφότερο κτίριο του νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο
Ζαχράν. Θα απολαύσουμε έναν περίπατο στους πλατείες λιθόστρωτους δρόμους.
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα Ντουμπρόβνικ – Πέραστ – Κότορ – Τίρανα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον κόλπο του Κότορ. Είναι το μεγαλύτερο και
ομορφότερο φυσικό Φιόρδ της Αδριατικής αλλά και της νότιας Ευρώπης. Επίσκεψη στο
Πέραστ, πανέμορφη γραφική και μικρή μεσαιωνική πόλη με τα αρχοντικά σπίτια και το
κτήριο του πρώτου σχολίου για ναυτικούς. Θα δούμε και το νησάκι με την εκκλησία της
Παναγίας των Βράχων. Συνεχίζουμε για την παλιά πόλη του Κότορ χτισμένη μεταξύ 12ου
και 14ου αιώνα και περιβάλλεται από μεσαιωνικό τείχος μήκους 4,5 χλμ. Που ξεκινά από
την θάλασσα και φτάνει ως την βραχώδη κορυφή του. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό του
Αγ. Τρύφωνα, τις ορθόδοξες εκκλησίες του Αγ. Λούκα και του Αγ. Νικολάου,, το μουσείο
της Ναυτικής ιστορίας του Μαυροβουνίου, το επιβληθικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς,
το θέατρο του Ναπολέων και πολλά άλλα. Το Κότορ είναι υπό την προστασία τις Unesco.
Ελεύθερη ώρα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τίρανα, άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα Τίρανα – Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής έχοντας τις καλύτερες
αναμνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.



Περιλαμβάνονται :



Μεταφορές/περιηγήσειςς με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν



Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*



Ημιδιατροφή (5 πρωινά + 5 δείπνα)



Αρχηγός/Συνοδός εκδρομής, Ξεναγήσεις



Ασφάλεια αστικής ευθύνης



Check point και δημοτικοί φόροι



Φ.Π.Α

