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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Δευτέρα  25/05/2015  

1.Δευτέρα 25 Μαίου 15  : ΑΘΗΝΑ  –  ΔΥΡΡΑΧΙΟ  (Xιλ. 758 ) 
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα  ώρα 7.00΄ (Γωνία ταχυδρομεία των ΕΛΤΑ και Μητροπόλεως),  επιβίβαση στο λεωφορείο  
και αναχώρηση με προορισμό το Δυρράχιο. Κάνουμε τακτικές στάσεις κατά την διαδρομή για φαγητό και ξεκούραση. 
Περνούμε τον έλεγχο των διαβατηρίων στα σύνορα με την Αλβανία  και συνεχίζουμε την πορεία μας ως το Δυρράχιο 
όπου κατά την είσοδό μας, κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.ARVI  HOTEL 4*(www.hotelarvi.com) 
2.Τρίτη 26 Μαίου 15 :  ΔΥΡΡΑΧΙΟ – ΠΟΝΤΓΟΡΙΤΣΑ- ΤΣΕΤΙΝΙΕ -  MΠΟΥΤΒΑ (Χιλμ. 210 ) 
Προγευματίζουμε και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το Δυρράχιο, την αρχαία Επίδαμνο  που γίνεται  γνωστή ως 
Δυρράχιο στον Ρωμαϊκό κόσμο. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, κατοικείται από τον 7ο αιώνα π Χ, αιώνα, 
βρίσκεται στις  ακτές της Αδριατικής και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Αλβανίας. Αξιοθέατά της είναι , το 
αμφιθέατρο του  2ου  μ Χ αιώνα, το μεγάλο Τζαμί  και λίγα ερείπια της αρχα’ιας Επιδάμνου. Μετά την ξενάγηση 
ακολουθεί περίπατος στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για τα σύνορα Μαυροβουνίου με στάσεις κατά την 
διαδρομή. Περνώντας τα σύννορα πραγματοποιείται μια σύντομη επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου 
την Ποντγόριτσα και ακολουθεί επίσκεψη ξενάγηση στην πρώτη ιστορική πρωτεύουσα της Χώρας, την Τσέτινιε. Οι 
εικόνες της εκπέμπουν ακόμη την παλιά της  λαμπρότητα. Το προεδρικό μέγαρο της χώρας, ο κεντρικός πεζόδρομος 
και οι κήποι σφύζουν από ζωή. Χρόνος για ένα αφέψημα και ξεκούραση. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας μπαίνουμε στην 
κυανή ακτή των Βαλκανίων. Άφιξη στην κοσμοπολίτικη Μπούτβα όπου ακολουθεί ξενάγηση στην Τσιταντέλλα της 
πόλης.  Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε στο  Cotor - Tivat.  Hotel "MAGNOLIA" 3*  www.hotelmagnoliativat.com 
3. Τετάρτη  27 Μαίου 2015:  ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΕΟΥΜ  (Χιλμ. 156) 
Προγευματίζουμε και ξεναγούμαστε στο Κότορ.Η προνομιακή του  θέση, 
το ξεχώρισε διαχρονικά ανάμεσα στις παράκτιες οργανωμένες 
εγκαταστάσεις  των λαών που κατοίκησαν τα  βαλκάνια ανά τους αιώνες. 
Τα Πελασγικά φύλλα ακολούθησαν οι Ιλλυριοί ενώ στα ιστορικά χρόνια 
έχουμε την Ελληνική εξάπλωση, κατόπιν  τη Ρωμαϊκή και κατά τον 
μεσαίωνα την Ενετική κατάκτηση. Στις μέρες μας το Κότορ, είναι μια από 
τις γραφικότερες πόλεις των Δαλματικών ακτών του Μαυροβουνίου.   Η 
μικρή πόλη βρίσκεται κτισμένη στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ, 
λειτουργεί σαν το λιμάνι της χώρας του Μαυροβουνίου και σαν  ένα από 
τα ομορφότερα τουριστικά θέρετρα των νότιων ακτών της Αδριατικής. 
Επισκεπτόμαστε την παλιά πόλη, ξεκουραζόμαστε και απολαμβάνουμε την  φυσική ομορφιά του τοπίου. Mε 
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πλοιάριο, διερχόμαστε το μεγάλο Φιόρδ (15΄λεπτά) και συνεχίζουμε  το οδοιπορικό μας για το κοντινό, 
κοσμοπολίτικο Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και έναρξη της γνωριμίας μας με την πόλη. Το Ντουμπρόβνικ (Αθήνα των 
Σλάβων), είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Δαλματίας. Διατηρεί το οχυρωματικό της τείχος με τους 
προμαχώνες και τους πύργους, ενώ στο σύνολό της, είναι ένα πλούσιο ψηφιδωτό μεγάρων, μεγαλόπρεπων 
εκκλησιών και μεσαιωνικών μοναστηριακών συγκροτημάτων. Βλέπουμε τη μητρόπολη του Αγίου Βλασίου, το 
Φραγκισκανό μοναστήρι, το ανάκτορο Σπόνζα, την κολόνα του Ορλάνδου, τα οχυρά του Μισνέτα, του Αγίου Ιωάννη, 
κ.α. Μετά την ξενάγηση ακολουθεί χρόνος ελεύθερος. Η παλιά πόλη είναι ένας παράδεισος για τους πεζούς, στενά  
πλακόστρωτα δρομάκια, καταστήματα και γραφικά στέκια για ξεκούραση.  Προτείνουμε έναν πανοραμικό γύρο των 
τειχών για  μια  συνολική πανοραμική άποψη  της πόλης και του τοπίου. Αναχώρηση για το Νέουμ, το γραφικό 
Λιμάνι- θέρετρο της Βοσνίας Ερζεβοβίνης.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  δείπνο και διανυκτέρευση. 
 Grand Hotel Neum” 4* - Neum     (www.hotel-neum.com) 
4. Πέμπτη  28  Μαίου 15  :   SPLIT –  ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ  (Χιλ 247 )  
Προγευματίζουμε και  αωαχωρούμε για το   SPLIT, την αρχαία Ασπάλαθο. Η Ασπάλαθος είναι μια πόλη  όπου δεν 
έσβησαν τα ίχνη των εποχών και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στα χώματά της. Στην περιφέρεια βλέπουμε μια 
μοντέρνα πόλη που σταδιακά  μεταμορφώνεται  καθώς προχωρούμε προς το κέντρο και το παλιό λιμάνι, γύρω απ’ το 
οποίο είναι κτισμένη η Ασπάλαθος.. Η ιστορία της ξεκινά παράλληλα με τα χρόνια της ελληνικής οικιστικής 
εκστρατείας και την δημιουργία των πόλεων της μεγάλης Ελλάδας, συνεχίζοντας αναπτύσσεται ως ένα σημαντικό 
Ρωμαϊκό λιμάνι και  θέρετρο, διεκδικώντας  ένα σημαντικό ρόλο ανάμεσα στα λιμάνια της Αδριατικής για ολόκληρη 
την ρωμαϊκή και την  Βυζαντινή περίοδο. Επισκεπτόμαστε τα ερείπια της ρωμαϊκής πόλης, που ο αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός διάλεξε για τόπο διαμονής του και περιηγούμαστε τις μεσαιωνικές γειτονιές. Η σύγχρονη Ασπάλαθος 
είναι μια όμορφη πόλη, με όμορφες γωνιές, καταστήματα με κάθε είδους προϊόντα και ιστορικά μνημεία. 
Aναχώρηση για το Τρογκίρ. Η μικρή πόλη διατηρεί ανέπαφη την κληρονομιά της και  βρίσκεται υπό την προστασία 
της UNESCO. H Τρογκίρ – αρχαίο Τραγούριον – είναι μία από τις  ομορφότερες πόλεις - νησίδες των Δαλματικών 
ακτών. Η περιήγηση γίνεται με τα  πόδια. Βλέπουμε τον Άγιο Λαυρέντιο, τον πύργο του ρολογιού, την Λότζια του 
λαού, κ.α.  Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε  στο  ΣΙΜΠΕΝΙΚ. Hotel Solaris Beach Resort  Šibenik   3 * (www.solaris.hr) 
5. Παρασκευή  29  Μαίου 15: ΖΑΝΤΑΡ  – ΚΟΤΟΡ - ΣΚΟΔΡΑ ( Χιλ   587 ) 
 Προγευματίζουμε και  ξεναγούμαστε στο ZADAR (ΖΑΡΑ), την σπουδαιότερη ιστορική πόλη των Δαλματικών ακτών. 
Το Ζαντάρ, η δίδυμη αδερφή της Βενετίας, είναι η πλέον αντιπροσωπευτική πόλη της Δαλματίας όπου όλες οι 
ιστορικές φάσεις της μεσογειακής Ευρώπης βρήκαν έκφραση και άφησαν ανεξίτηλα ίχνη. Οι Ρωμαίοι πρώτοι, ύστερα 
οι Γότθοι και οι Βυζαντινοί, στη συνέχεια, ο Καρλομάγνος και η Ενετική κυριαρχία, κατόπιν η Αυστρο-Ουγγαρία, 
αποτελούν ένα συνοπτικό κατάλογο των κυριότερων φάσεων της ιστορικής διαδρομής της. Στην ξενάγησή μας 
βλέπουμε την αναγεννησιακή, την μπαρόκ και την αυτοκρατορική της ταυτότητα. Η πλατεία των βοτάνων, ο 
καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας και οι μεσαιωνικές γειτονιές, είναι κεντρικά θέματα των επισκέψεών μας. 
Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το  Νέουμ , την πόλη λιμάνι και θέρετρο της Βοσνίας- Ερζεβοβίνης όπου κάνουμε 
στάση για ξεκούραση. Ακολούθως περνούμε τα σύνορα για να καταλύσουμε  στην παραλίμνια  Σκόδρα της βορείου 
Αλβανίας.  Η διαδρομή μας είναι πολύ γραφική και η πόλη Σκόδρα είναι μια από τις πλέον ζωντανές πόλεις της 
χώρας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel  COLOSSEO 4* κεντρικό (www.colosseohotel.com) 
6. Σάββατο  30  Μαίου 15 : ΣΚΟΔΡΑ   – ΚΡΟΥΓΙΑ – ΜΠΕΡΑΤΙ - FIERI 
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε για τη γραφική  Κρούγια,την πόλη που τιμά τον 
εθνικό ήρωα της χώρας Γεώργιο Καστριώτη (ΣΚΕΝΕΡΜΠΕΗ). Μια όμορφη 
διαδρομή, με θέα την λίμνη της Σκόδρας και  διασχίζοντας την εύφορη κοιλάδα 
των αμπελώνων μας οδηγεί στις υπώρειες του όρους Κρούγιε  όπου βρίσκεται η 
γενέτειρα του εθνικού ήρωα της Αλβανίας, του Γεωργίου Καστριώτη 
(Σκεντερμπέη). Περιηγούμαστε την πλακόστρωτη πόλη, επισκεπτόμαστε  το 
Κάστρο-Μουσείο του Σκεντερμπέη και ακολουθεί χρόνος  ελεύθερος στο   παζάρι  
της πόλης με τα τοπικά προϊόντα. Αναχώρηση για το Μπεράτι, την πόλη των 
χιλίων παραθύρων. Επισκεπτόμαστε την Εκκλησία-Μουσείο με εικόνες του 
φημισμένου ζωγράφου Ονούφριου και την γραφική παλιά πόλη. Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε στο  Φιέρι.  Hotel 

Fieri 4*- Fier , Albania   Tel; +355 34 22 2394     www.hotelfieri.com   
7. Κυριακή  31  Μαίου 15: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ –  ΑΘΗΝΑ 
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για  το αρχαιολογικό πάρκο της Απολλωνίας που ιδρύθηκε  6 αιώνες π.Χ από 
Κορίνθιους και Κερκυραίους. Επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο και αναχωρούμε  το Κιαφ Μποτ όπου  γίνεται ο 
έλεγχος  των ταξιδιωτικών μας εγγράφων και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής  μας για την  Αθήνα με τις 
απαραίτητες στάσεις κατά την διαδρομή. 
                                                               
                                                                                      ---- ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ ----- 
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   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ                                                                                ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
1 Μετακινήσεις με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας.                   1. Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα και εκθέσεις. 
2. Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.                                    2. Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
3.  Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (Πρωινό και δείπνο) 
4. Έμπειρος συνοδός του γραφείου. 
5. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
6. Χρήσιμα έντυπα, ενημερωτικά φυλλάδια. 
7. Διόδια αυτοκινητοδρόμων, σταθμεύσεις. 
8. Φ.Π.Α.- Έξοδα  εισόδων στις επισκεπτόμενες χώρες.   
9 Ασφάλεια ταξιδιού.               
 
Αρχηγός / συνοδός της εκδρομής θα είναι ο κος Δημήτρης Γουναράς.  
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ :   25  Μαϊου  2015 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ   450   € 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ    120   € 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

 Ελάχιστη  συμμετοχή    30  ατόμων. Μέγιστη συμμετοχή 35. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

 Η επίσκεψη στο Ζαντάρ μπορεί να γίνει 28/5 αντί 29/5  

 Οι εγγραφές   είναι έγκυρες  καταβάλλοντας  150 €  έως  8/4/2015.   

 Έναρξη εγγραφών  31 Μαρτίου 2015 

 Λήξη  εγγραφών 8  Απριλίου  2015, ή έως εξάντλησης των θέσεων.  

 Οι θέσεις καθημένων στο πούλμαν αλλάζουν κυκλικά. Κάθε ημέρα οι τελευταίοι έρχονται μπροστά και οι 
υπόλοιποι πηγαίνουν μία θέση πίσω ή σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχηγού. 

 
Εξόφληση  έως  11 Μαϊου 2015.  
 
 

 

 

 
 


