www.karmatravel.gr

Travel.Karma@yahoo.gr

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23 & 30/12 , Διάρκεια: 7 ΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ
1Η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΔΥΡΑΧΙΟ / ΤΙΡΑΝΑ (700χλμ) Συγκέντρωση και αναχώρηση. Πορεία για
την Αλβανία. Στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό
σταθμό της Κρυσταλλοπηγής. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας μας οδηγεί στην
ευρύτερη περιοχή του Δυρραχίου ή στα κοντινά Τίρανα, Άφιξη το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
,δείπνο, διανυκτέρευση
2Η ΜΕΡΑ : ΔΥΡΑΧΙΟ–ΤΙΡΑΝΑ–ΜΠΟΥΤΒΑ-ΚΟΤΟΡ–ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ)
(285χλμ) Πρωινό και αναχώρηση. Θα περιήγηθουμε πρώτα στην πόλη των Τιράνων. Μεταξύ άλλων
θα δούμε την παλιά όπερα, το Εθνικό Μουσείο και άλλα αξιοθέατα στην πλατεία Σκεντέρμπευ.
Συνεχίζουμε διασχίζοντας τη βόρεια ΑΛΒΑΝΙΑ, το Μπαρ και το Μοντενέγκρο (Μαυροβουνιο).
Επίσκεψη στο φημισμένο καλοκαιρινό θέρετρο Μπούτβα–τέλεια ανακαινισμένη μεσαιωνική πόλη,
που περιβάλλεται από υπέροχες αμμουδερές παραλίες-όπως επίσης και στο γραφικό Σβέτι Στέφαν.
Διασχίζοντας την κοιλάδα Κονάβλε φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του
Κότορ. Στο Κότορ θα περιηγηθούμε 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. Καταλήγουμε το βραδάκι στο γραφικό Τρέμπινιε της
κοντινής Βοσνίας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο, στην ευρύτερη περιοχή, δείπνο, διαν/ση.
3Η ΜΕΡΑ : ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΣΠΛΙT – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ
(290χλμ) Πρωινό και αναχώρηση για τη συγκλονιστική μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία
χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι ότι
αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε
υποστεί ζημιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του (προστατευόμενο από την Unesco)
είναι μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά
πόλη, πανύψηλα πέτρινα κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές,
εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση βρισκεται μια πλακόστρωτη πλατεία που οδηγεί από το
φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη, όπου
βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη της πόλης, Αγίου Vlaho.
Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Σπλιτ, την μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας,
κατά μήκος των «δαντελωτών» Δαλματικών ακτών. Περιήγηση της μεσαιωνικής πόλης όπου θα
επισκεφθούμε το ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την
γειτονική νησίδα-πόλη του μεσαιωνικού Τρογκίρ, που έχει χαρακτηριστεί απο την UNESCO μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα,
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με
άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε για το Σίμπενικ ή Μπίογκραντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
στην ευρύτερη περιοχή. Δείπνο, διαν/ση.
4Η ΜΕΡΑ : ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ - ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ - ΠΟΣΤΟΙΝΑ (350χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ . Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο με
μία σειρά λιμνών που συνδέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα θέαμα μοναδικό,
μαγικές εικόνες που θα «πάρουμε μαζί μας». Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα
της που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Ένα συγκρότημα 16 λιμνών άλλη ψηλότερη άλλη
χαμηλότερη που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από την μία λίμνη στην άλλη. Ελεύθερος
χρόνος στην διάθεση σας και αναχώρηση για την Ποστόινα μέσω Ζανταρ, Ριέκας και Οπατίας. Θα
περάσουμε από το σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα με τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Βίτου, την εκκλησία των Καπουτσίνων και το κάστρο Τρσάτ. Στάση στην μεγαλύτερη λουτρόπολη της
Κροατίας την Οπάτια. Άφιξη στην παραμυθένια Σλοβενία και την Ποστόινα. Τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο της περιοχής, δείπνο, διαν/ση.

5Η ΜΕΡΑ : ΠΟΣΤΟΙΝΑ–ΣΠΗΛΑΙΑ–ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ–ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ
(190χλμ) Πρωινό και μία ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μας περιμένει, στην επίσκεψή μας στα
μεγαλοπρεπή ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ, που θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος ΣΠΗΛΑΙΑ της
Ευρώπης, με 20 και πλέον χιλιόμετρα διαδρόμων και θαλάμων. Με το ειδικό τραινάκι διασχίζουμε ένα
μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό
διάκοσμο, από ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ και ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων.
Aκολουθεί εκδρομή στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Στην αρχοντική Λουμπλιάνα,
θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και περνώντας από την τριπλή γέφθρα
Tromostovje, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, την πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα του Δράκου και φυσικά
την ανοιχτή αγορά του Πλέσνικ. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για τη φαντασμαγορική και
παραμυθένια λίμνη Μπλεντ και το βραδάκι στο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτερευση.
6Η ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ (575χλμ)
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στο Ζάγκρεμπ όπου θα δούμε τη λεωφόρο του Κυρίλλου και
Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη
Αψίδα. Θα περιηγηθούμε ακόμη στην άνω πόλη όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η
Αρχιεπισκοπή και θα δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή, και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Χρόνος
ελεύθερος στην πανέμορφη πόλη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας,το ξακουστό
Βελιγράδι. Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το οποίο
έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το
στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς
Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας, μια μεγάλη και
εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας
Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης. Τακτοποίηση το βράδυ ,σε ξενοδοχείο
της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Σερβίας,δείπνο, διαν/ση.
7Η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΑΘΗΝΑ (950χλμ) Πρωινό νωρίς και αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ με
προορισμό το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε
το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με τις βαλίτσες γεμάτες με τις
καλύτερες αναμνήσεις.

Room Type | Τύπος
Δωματίων

DBL/TRP |
Δίκλινο/Τρίκλινο

CHD |
Παιδικό*

SGL |
Μονόκλινο

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

349,00 €

329,00 €

499,00 €

Περιλαμβάνονται






Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4* με πρωινό
Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία μας.
Αρχηγός / συνοδός
Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR

Δεν περιλαμβάνονται Δημοτικοί φόροι πόλεων. Χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο
εορταστικό δείπνο. Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, στο πάρκο των λιμνών (καιρού επιτρέποντος),
σπήλαια Ποστόινα, ποτά στα γεύματα-δείπνα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.
Απαραίτητα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

