
 

 
 

 
 

 

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών 
Βενετία – Τεργέστη – Λουμπλιάνα– Οπάτια –Ριέκα – Πόρετς - Σπήλαια Ποστόινα -Ζάγκρεμπ - Λίμνες 

Πλίτβιτσε– Ζαντάρ – Τρογκίρ – Σπλίτ – Μόσταρ -Ντουμπρόβνικ – Κότορ – Μπούτβα- Τίρανα    

10  μέρες  
 

1η-2η μέρα: Αθήνα – Πάτρα /Ηγουμενίτσα – Βενετία  
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 

στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

3η μέρα: Βενετία - Τεργέστη – Λουμπλιάνα –  Κόπερ   
Άφιξη  στο λιμάνι της Βενετίας τη πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, 

χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες  και   αναχώρηση  για  τη Τερ-

γέστη ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αδριατικής, στα σύνορα με την Σλοβενία. Η πόλη είναι γεμάτη με 

νεοκλασικά και Αρ Νουβό κτίρια που ανακαλούν το αυστριακό παρελθόν της. Στην πανοραμική περιήγηση 

θα δούμε, την Πλατεία της Ένωσης της Ιταλίας, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες με θέα 

προς τη θάλασσα, την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου οι Αυστριακοί συνέλαβαν τον Ρήγα 

Φεραίο και τους συντρόφους του και τον παρέδωσαν στου Τούρκους του Βελιγραδίου την 1η Δεκεμβρίου 

1797, το Λυρικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι. Τελευταίος προορισμός μας για σήμερα η Λουμπλιάνα, Χτισμένη 

στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά 

κτίρια. Θα περπατήσουμε  στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια και τα όμορφα κτίρια, με 

τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, και θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πρεσερνόβ με τον Καθεδρι-

κό Ναό γοτθικού ρυθμού.  Ξεχωρίζουν οι περίτεχνες γέφυρες του ποταμού φιλοτεχνημένες οι περισσότερες 

από τον αρχιτέκτονα Joze Plecnik, τον «Γκαουντί της Βαλκανικής». Θα δούμε το γοτθικού ρυθμού Δημαρ-

χείο, την τριπλή γραφική γέφυρα Tromostovje και τη γέφυρα του Δράκου που είναι το εθνικό σύμβολο της 

χώρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Κόπερ . Δείπνο. 

 

4η μέρα: Κόπερ – Οπάτια - Ριέκα – Πόρετς - Γυρος Ιστριας  
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για περιήγηση  στη μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας, την Οπά-

τια (Αμπάτσια στην Ιταλική). Η πόλη είναι κτισμένη μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, και οι 

μπουκαμβίλιες. Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες δίνουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορ-

φιά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε  τη πανέμορφη πόλη της Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλ-

που» Κvarner. Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού 

τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. Στη συνέχεια της διαδρομής μας για  

να επισκεφτούμε  τις πόλεις Πούλα του Πόρετς που είναι από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορι-

σμούς. Η ιστορία τους ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους, αλλά αναπτύχθηκε τα χρόνια της Ρωμα-

ϊκής κυριαρχίας οπότε και έγινε επισκοπική έδρα. Η παλιά πόλη του Πόρετς έχει κρατήσει την Ρωμαϊκή δό-

μηση, γεγονός που είναι φανερό στη ρυμοτομία των δρόμων και των πλατειών. Το πλέον αξιόλογο και ε-

ντυπωσιακό μνημείο που μπορεί να επισκεφθεί ο επισκέπτης είναι η Βασιλική του Αγίου Ευφρασίου που 

χτίστηκε από τον επίσκοπο Ευφράσιο στα μέσα του 6ου αιώνα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενο-

δοχείο μας. Δείπνο. 

 

5η μέρα : Κόπερ – Σπήλαια Ποστόϊνα - Ζάγκρεμπ     
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται δεύτερα σε 

μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και 

απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και σταλαγμίτες 

διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Επόμενος  σταθμός μας  η πρωτεύουσα της Κροατίας, το κοσμο-

πολίτικο Ζάγκρεμπ. Θα δούμε τη λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγ. Μάρκου με το Θυ-

ρεό της χώρας, και το Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου 

βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή και θα δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή 

και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

 

6η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε – Ζαντάρ - Σίμπενικ    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφτούμε τις Λίμνες Πλίβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα 

της φύσης, απερίγραπτης ομορφιάς. Ανακηρύχθηκε το 1979 από την Ουνέσκο μνημείο παγκόσμιας κλη-

ρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα γνωστός για τους πάμπολλους μικρούς και μεγά-

λους υδάτινους εντυπωσιακούς καταρράχτες, που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές μικρό-



 

 
 

τερες, γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες λίμνες μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφα-

ρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος για να αποθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε  

για τη παραλιακή Πόλη της Κροατίας, την πόλη Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη και τα σημαντικά της α-

ξιοθέατα είναι ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) με το εντυπωσιακό καμπαναριό 

του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας (9ος-12ος αι.) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τερά-

στια κυκλικά βιτρό, καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη πλακόστρωτη πλατεία 

Ζελένι. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το1396, σαν μέ-

ρος μοναστηριού Βενεδικτίνων μοναχών για. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή 

του Σίμπενικ. Δείπνο. 

 

7η μέρα: Σίμπενικ – Τρογκίρ – Σπλιτ – Μόσταρ - Τρέμπινιε  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρώτος μας  σταθμός το Τρογκίρ,  ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών Α-

κτών της Κροατίας. Η πόλη αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 ετών, η οποία επηρεάστηκε πολιτισμικά από 

τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς 

και πύργους, όπως και ένα οχυρό σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του νησιώτικου οικισμού χρονολογείται 

από την Ελληνιστική περίοδο, ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με εξαίρετα κτήρια αναγεννησια-

κής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη βενετική περίοδο. Το Τρόγκιρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο Ρωμα-

νό – γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Στην συνέχεια αναχώρη-

ση  για το Σπλίτ. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος αυ-

τοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. Είναι μία πόλη που 

εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Επόμενος προο-

ρισμός μας το Μόσταρ, στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή στην κοιλάδα του 

ποταμού Νερέτβα, βρίσκεται η γραφική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι Μόστ). Το όνομα της πόλης 

οφείλεται στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται "φύλακες 

της γέφυρας" (μοστάρι). Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας καταστράφηκε κατά τον πόλεμο 

της Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.  Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές στο ιστορικό κέντρο. Με-

ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας  στο Τρέμπινιε. Δείπνο.  

 

8η μέρα: Τρέμπινιε – Ντουμπρόβνικ - Ξενάγηση πόλης  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το πανέμορφο Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία 

ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», μετά από 

μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρα-

τορία της ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. 

Στην ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευαν την πόλη, την 

Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της 

πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα κρατικά αρχεία και τη συγκινητι-

κή Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του πολέμου της Κροατίας (1995-1999), τη μαρμάρινη στήλη με το 

ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου –προστάτη της πόλης–, τον πύργο του Ρολο-

γιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό 

Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

 

9η μέρα: Τρέμπινιε –Κότορ – Μπούτβα – Τίρανα     
Πρωινό και αναχώρηση για μία εκδρομή στο Κότορ και στη Μπούτβα, και τις εκπληκτικές ακτές του Μοντε-

νέγκρο. Πρώτος σταθμός η  παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον), μνημείο Παγκό-

σμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποί-

ος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής αλλά και της Νότιας Ευ-

ρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος μήκους 4,5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της από-

τομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώ-

δη δρομάκια του Κότορ θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλη-

σία του Αγίου Λουκά, το αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το επιβλητικό παλάτι 

του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία.  Στη 

συνέχεια  επίσκεψη  στη   Μπούτβα, αρχαία ελληνική αποικία,  που αναφέρεται και στις τραγωδίες του με-

γάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος χρόνος, για να απολαύ-

σουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές, αργότερα μεταφορά στο ξενοδοχείο στα Τίρανα. 

Δείπνο. 

 

10η μέρα: Τίρανα - Αθήνα  
Πρωινό στο ξενοδοχείο Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Και αφού 

περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα  άφιξη στην Αθήνα. 

 

 



 

 
 

 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα –Βενετία σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους 

(ΑΒ4). 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*/4* 

 Πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (εκτός πλοίου) 

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

 Αρχηγός - συνοδός 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Είσοδος στις  Λίμνες  Πλίτβιτσε , Σπήλαια Ποστόινα.  

 Checkpoint  15 €. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 15 € το άτομο, πληρωτέοι τοπικά 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

05/04, 27/04, 11/05, 25/05,  

08/06, 22/06/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 575 € 

Επιβ. Μονόκλινου 150 € 

Παιδί (έως 12 ετών) ----  

  

 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περι-

ηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. 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.  
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