
 

 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ  
26/05-02/06/2018  

 

1Η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΙΡΑΝΑ   
Αναχώρηση από το αρχαιολογικό μουσείο στις 06.30. Με καθ’ οδόν στάση στην 
Καστοριά για καφέ,  άφιξη στα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής. Μετά τις 
τελωνειακές διατυπώσεις συνεχίζουμε για τα Τίρανα. Στην περιήγηση της πόλης 
θα δούμε την κεντρική πλατεία με το άγαλμα του Σκεντέρμπεη, το κτίριο της 
Όπερας, το μουσείο , το Δημαρχείο, το παλιό τζαμί και τον Πύργο του Ρολογιού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.  Διανυκτέρευση.  
 
2Η ΜΕΡΑ: ΤΙΡΑΝΑ-ΜΠΟΥΝΤΒΑ-ΚΟΤΟΡ-ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ    
Πρωινό. Αναχώρηση για την παλιά πόλη της Μπούντβα, όπου κυριαρχεί η 
βενετσιάνικη αρχιτεκτονική. Θα θαυμάσουμε τις εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη, 
της Αγίας Μαρίας της Πούντα, του Αγίου Σάββα και θα δούμε το φρούριο του  
Σιταντέλ. Συνεχίζουμε για το Κότορ όπου ξεχωρίζουν τα Παλιά Τείχη, η Παλιά 
Πόλη με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνος κτισμένα τον 12ο αιώνα. 
Πάνω από την πόλη δεσπόζει το κάστρο στο οποίο για να ανέβεις πρέπει να 
‘σκαρφαλώσεις’ 1.000 σκαλοπάτια! Άφιξη στο Τρεμπινιέ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
3Η ΜΕΡΑ: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ 
Πρωινό. Αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Ξεκινάμε την ξενάγηση μας σε μια 
από τις ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου, πόλη προστατευόμενη από την 
UNESCO. Στην πόλη με την ονομασία ‘Ραγκούσα’ θα δούμε τα ανάκτορα 
Σπόντζα του 16ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Βλάσιου, το Φραγκισκινό 
μοναστήρι και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ μετάβαση στο 
Ντουμπρόβνικ. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
4Η ΜΕΡΑ: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ-ΣΠΛΙΤ-ΤΡΟΓΚΙΡ-ΖΑΝΤΑΡ 
Πρωινό. Αναχώρηση για Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε το παλάτι του Διοκλητιανού, 
το οποίο ανήκει στον κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Συνεχίζουμε για να  μεταβούμε στο νησί Κιόβο και να επισκεφθούμε την πόλη 
Τρογκίρ. Θα δούμε την παλιά πόλη της Τρογκίρ η οποία επίσης ανήκει στον 
κατάλογο Εθνικής κληρονομιάς της UNESCO, τον καθεδρικό ναό , το κάστρο με 
τον πύργο του Αγίου Μάρκου, τη Βόρεια και τη Νότια Πύλη. Αναχώρηση για το 
Ζαντάρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
 
 



 

 

5Η ΜΕΡΑ: ΖΑΝΤΑΡ-ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
Πρωινό. Θα δούμε την παλιά Ρωμαϊκή Αγορά που χρονολογείται από τον 1ο 
αιώνα μ.Χ., την παλιά εκκλησία του Αγίου Δονάτου – αναμφίβολα το πιο έξοχο 
μνημείο της πόλης – η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, την 
αναστηλωμένη Ρομανικής κατασκευής εκκλησία του Αγίου Χρυσιγόνου, το 
καμπαναριό της Αγίας Μαρίας, τον καθεδρικό ναό της πόλης, ο οποίος είναι 
αφιερωμένος στην Αγία Αικατερίνη, τα οχυρά της πόλης με το παλάτι. 
Αναχώρηση για το Πλίτβιτσε, όπου θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο, που 
είναι κάτω από την προστασία της UNESCO, με τις δεκαέξι λίμνες του, οι 
οποίες βρίσκονται όλες σε διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους. Η κάθε λίμνη 
συνδέεται με τις υπόλοιπες με τους καταρράκτες των νερών που πέφτουν η μια 
στην άλλη και δημιουργούν ένα φανταστικό θέαμα που δικαίως ονομάζεται  
φαινόμενο φυσικής και περιβαλλοντικής ομορφιάς. Συνεχίζουμε για Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
6Η ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΠΟΣΤΟΓΙΑ-ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
Πρωινό. Αναχώρηση για το σπήλαιο Postojna, στην ομώνυμη περιοχή, το 
οποία είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο στη χώρα. Υπογραφές προσώπων που την 
επισκέφτηκαν μαρτυρούν πως το σπήλαιο ήταν ήδη γνωστό τον 13ο αιώνα. 
Συνεχίζουμε για Λιουμπλιάνα, μια πόλη πανέμορφη με πολλά δημιουργήματα 
που φέρουν την υπογραφή του Joze Plecnik και τον ποταμό Λιουμπλιάνικα να 
τη διασχίζει περνώντας μέσα από το κέντρο της. Περιήγηση της πόλης και 
χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
7Η  ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ –ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό. Στην ξενάγηση της πόλης, θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου – σύμβολο της πόλης- ύστερα από την αναστήλωσή του μετά τον 
σεισμό του 1880, το παλάτι του επισκόπου, δίπλα στο ναό, και την αγορά Dolac 
– την κεντρική αγορά του Ζάγκρεμπ. Συνεχίζοντας θα φτάσουμε στην Πέτρινη 
Πύλη, στην είσοδο της Άνω Πόλης, με την ζωγραφιά της Παναγίας, το 
προεδρικό παλάτι και το κοινοβούλιο. Αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
8Η  ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Πρωινό. Στην ξενάγηση της πόλης του Βελιγραδίου ,θα δούμε το φρούριο 
Καλεμεγκντάν, με τους πύργους, τις πολεμίστρες και τα οχυρώματα από την 
εποχή της Αναγέννησης. Θα δούμε τον ορθόδοξο καθεδρικό ναό με τους 
τάφους των Σέρβων πριγκίπων του Οίκου Ομπρένοβιτς. Στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης θα δούμε πολλά και εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα και το Εθνικό 
μουσείο, ενώ κατά μήκος της λεωφόρου των Επαναστάσεων θα δούμε το 
Κοινοβούλιο – ένα κλασικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε για  
προσκύνημα στον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό στον κόσμο, τον Άγιο Σάββα. 
Συνεχίζουμε για σύνορα Σερβίας–Σκοπίων-Ελλάδας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις καθ’ οδόν για φαγητό, καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το 
βράδυ, γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας . 
 



 

 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας 

• Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο DORO CITY 4* στα Τίρανα 

• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NAR 4* στο Τρεμπινιέ   

• Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο PORTO 3* στο Ζαντάρ 

• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο REBRO 3* στο Ζάγκρεμπ 

• Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο MERCURE BELGRADE EXCELSIOR 4* 
στο Βελιγράδι  

• Ημιδιατροφή  

• Ξεναγήσεις –περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

• Αρχηγό-συνοδό του γραφείου  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

• Φ.Π.Α.   
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Ποτά , γεύματα , εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, την είσοδο στις 
λίμνες Πλίτβιτσε και ότι άλλο αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


