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6 HΜΕΡΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΔΑΛΜΑΣΙΚΔ  ΑΚΣΔ 

ΣΡΔΜΠΙΝΙΔ - ΝΣΟΤΜΠΡΟΒΝΙΚ –ΠΛΙΣ- ΣΡΟΓΚΙΡ-
ΚΟΣΟΡ –ΜΠΟΤΝΣΒΑ-MONTENEΓΚΡΟ 

ΑΠΟ  21   ΕΩ    26   ΜΑΡΣΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΜΔΡΑ,  ΚΔΡΚΤΡΑ – ΜΠΟΤΣΒΑ 

σγκέμςοχρη ςχμ εκδοξμέχμ ςξ ποχί ρςξ λιμάμι, επιβίβαρη ρςξ πλξίξ και αμαυώοηρη για 
Ηγξσμεμίςρα. Άτινη, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςα ρύμξοα ςηπ Κοσρςαλλξπηγήπ.  
Μεςά ςξμ ςελχμειακό έλεγυξ, και μέρχ Αλβαμίαπ,με εμδιάμερεπ απαοαίςηςεπ ρςάρειπ θα 
ρσμευίρξσμε ςξ ςανίδι μαπ για ςημ γοατική πόλη ςηπ Μπξύςβα με ςξ πεοίτημξ μηράκι ςξσ Αγίξσ 
ςετάμξσ, και πξσ απξςελεί μία από ςιπ αιυμέπ ςξσ δόοαςξπ ςξσ ςξσοιρμξύ ξλόκληοηπ ςηπ 
πεοιξυήπ ςχμ Δαλμαςικώμ Ακςώμ. Η Μπξύμςβα, θεχοείςαι η μηςοόπξλη ςξσ ςξσοιρμξύ ςξσ 
Μασοξβξσμίξσ όυι μόμξ για ςιπ τσρικέπ ξμξοτιέπ, ςιπ παοαλίεπ, αλλά και για ςξμ πλξύςξ ςχμ 
ιρςξοικώμ ςηπ μμημείχμ.. Άτινη , ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ και νεκξύοαρη . Διαμσκςέοεσρη. 

2η ΜΔΡΑ, ΜΠΟΤΣΒΑ– ΚΟΣΟΡ -ΣΡΔΜΠΙΝΙΔ  

 Μεςά  ςξ  ποχιμό  μαπ , νεκιμάμε ςημ  πεοιήγηρη  μαπ  ρςημ γοατική πόλη ςηπ Μπξύςβα  όπξσ 
θα δξύμε ςημ παλιά πόλη η ξπξία καςαρςοάτηκε από ρειρμό ςξ 1667 και ναμαυςίρςηκε ρυεδόμ 
ξλόκληοη, ςξ κέμςοξ ςηπ παλιάπ πόληπ όπξσ βοίρκεςαι ςξ Δθμξγοατικό Μξσρείξ με εκθέμαςα 
από ςημ ίδοσρη ςηπ πόληπ μέυοι ρήμεοα, αμτξοείπ, κξρμήμαςα, εογαλεία και απξδεικμύξσμ όςι ξ 
ςόπξπ διαπξςίρςηκε από διατξοεςικξύπ πξλιςιρμξύπ. Σέλξπ, ςξ υαοακςηοιρςικό ςηπ πόληπ είμαι ςξ 
τοξύοιξ (Citadel) πξσ υοξμξλξγείςαι από ςξμ 5ξ–6ξ αιώμα π.Χ. Καςόπιμ θα αμαυχοήρξσμε μέρχ 
Μασοξβξσμίξσ και Βξρμίαπ, για ςξ Κόςξο. ςημ πεοιξυή ςηπ κχμόπξληπ Κόςξο (ιςαλικά: Κάςαοξ)  
ρςξμ ξμώμσμξ κόλπξ εγκαςαρςάθηκαμ ςξμ 3ξ αιώμα π.Χ. Έλλημεπ. Από ςξ 1979, η πόλη 
καςαυχοήθηκε ρςημ UNESCO ωπ Παγκόρμια Πξλιςιρςική Κληοξμξμιά. Αμάμερα ρςα πιξ  
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ρημαμςικά ιρςξοικά μμημεία ςηπ πόληπ πεοιλαμβάμξμςαι ξ καθεδοικόπ μαό ςξσ St. Tripuna 
(Σούτωμα)- (πξλιξύυξπ ςηπ πόληπ) καθώπ και ςξ γξςθικό παλάςι Drago. ςη ρσμέυεια 
αμαυώοηρη για ςξ Σοεμπιμιέ. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ και ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Δείπμξ. 
Διαμσκςέοεσρη. 

3η ΜΔΡΑ ,ΝΣΟΤΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΗΙ ΛΟΚΡΟΤΜ –ΣΡΔΜΠΙΝΙΔ  

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ, και αμαυώοηρη για μία από ςιπ χοαιόςεοεπ πόλειπ ςχμ ακςώμ 
ςηπ Δαλμαςίαπ, ςημ κξρμξπξλίςικη πόλη με ςημ παμξοαμική θέρη και μμημείξ πξλιςιρςικήπ 
κληοξμξμιάπ (Unesco), ςξ Νςξσμποόβμικ. Εκεί, θα δξύμε ςα αμάκςξοα με ςα ρπξσδαιόςεοα 
ανιξθέαςα, ςξ πόμζα και ςξ Rector palace, ςξμ καθεδοικό μαό, ςξ μξμαρςήοι ςωμ 
Υοαγκιρκαμώμ, ςημ Ploce Gate. Ακόμη, θα πεοιπλαμηθξύμε ρςα ςείυη και θα επιρκετθξύμε 
ςξσπ μεραιωμικξύπ πύογξσπ πξσ ποξρτέοει η πόλη ασςή ρςξσπ πξλλξύπ επιρκέπςεπ ςηπ. ςη 
ρσμέυεια, ετόρξμ ξι καιοικέπ ρσμθήκεπ ςξ επιςοέφξσμ, ποξςείμξσμε κοξσαζιέοα ρε έμα από ςα 
καςαποάριμα μηριά ςξσ Νςξσμποόβμικ. Επιλένςε ςξ πεσκότσςξ μηρί Lokrum όπξσ μασάγηρε -
ρύμτχμα πάμςα με ςη ςξπική παοάδξρη- ξ βαριλιάπ ςηπ Αγγλίαπ Ριυάοδξπ Α’ ξ Λεξμςόκαοδξπ, 
αλλά ρώθηκε χπ εκ θαύμαςξπ. Επίρκεφη ρςξμ παμέμξοτξ Βξςαμικό κήπξ, ςημ αλμσοή λίμμη πξσ 
απξκαλείςαι Νεκοά θάλαρρα και ςα εοείπια ςξσ μξμαρςηοίξσ-εκκληρίαπ ςξσ Ριυάοδξσ ςξσ 
Λεξμςόκαοδξσ. Ελεύθεοξπ υοόμξπ για κατέ. Αμαυώοηρη από ςξ Lokrum. Επιρςοξτή ρςξ 
Νςξσμποόβμικ. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςξ Σοεμπιμιέ. 
Δείπμξ. Διαμσκςέοεσρη 

4η ΜΔΡΑ, ΣΡΟΓΚΙΡ –ΠΛΙΣ - ΣΡΔΜΠΙΝΙΔ  

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη  για ςξ πλις όπξσ θα ρςαθξύμε για μα δξύμε 
ςημ όμξοτη παοαλιακή ζώμη ςηπ πόληπ και ςξ παλάςι ςξσ Διξκληςιαμξύ, επίρηπ κληοξμξμιά ςηπ 
UNESCO, ένξυξ δείγμα Ρωμαϊκήπ αουιςεκςξμικήπ. σμευίζξσμε ςημ διαδοξμή μαπ για ςξ 
μεραιωμικό Σοξγκίο, μια πόλη-μηρί πξσ εμώμεςαι με ςημ νηοά με μια παμέμξοτη γέτσοα. 
Ξεμάγηρη ρςημ όμξοτη πόλη και ρυεςική παοαμξμή. Επιρςοξτή ρςξ Σοεμπιμιέ. Χοόμξπ 
ελεύθεοξπ για νεκξύοαρη , βόλςα, πεοιήγηρη, φώμια. Δείπμξ. Διαμσκςέοεσρη. 

5η ΜΔΡΑ, ΣΡΔΜΠΙΝΙΔ –ΜΟΝΣΔΝΔΓΚΡΟ-ΣΙΡΑΝΑ 

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για Σίοαμα. Άτινη και αουίζξσμε 
ςημ  πεοιήγηρη  μαπ  ρςημ  πόλη ςχμ  Σιοάμχμ . Θα έυξσμε ςημ δσμαςόςηςα μα δξύμε ςημ 
κεμςοική πλαςεία, όπξσ δερπόζει ςξ άγαλμα ςξσ εθμικξύ Ήοωα κεμςέομπεη (Ιωάμμηπ 
Καρςοιώςηπ , Δλλημικήπ καςαγωγήπ ) ςξ κςίοιξ ςηπ Όπεοαπ και ςξ Μξσρείξ. Δπίρηπ, θα δξύμε 
ςξ κςίοιξ ςωμ Τπξσογείωμ, ςξ Δημαουείξ, ςξμ Πύογξ ςξσ Ρξλξγιξύ και ςξ παλιό Σζαμί και 
τσρικά ςξμ μξμαδικό ξοθόδξνξ μαό ςηπ Αμαρςάρεωπ έμαμ από ςξσπ μεγαλύςεοξσπ ρςα 
Βαλκάμια. Ελεύθεοξπ υοόμξπ για βόλςα ,φώμια κλπ. Επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ,  ςακςξπξίηρη 
ρςα δχμάςια, δείπμξ, διαμσκςέοεσρη.  

6η ΜΔΡΑ, ΣΙΡΑΝΑ - ΚΔΡΚΤΡΑ 

Ποχιμό, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη με άτινη ρςημ γοατική πόλη ςηπ Κξοσςράπ. 
Παμέμξοτα αουξμςικά ρε ρύμπλεγμα με ιςαλικά κςίοια και παλιέπ εογαςικέπ καςξικίεπ ρξβιεςικξύ 
ςύπξσ. Καςά ςημ πεοιήγηρη θα επιρκετθξύμε ςξμ Οοθόδξνξ Μηςοξπξλιςικό Ναό όπξσ 
αμακαιμίρςηκε από ςξμ παμαγιόςαςξ Aουιεπίρκξπξ Αλβαμίαπ Αμαρςάριξ, καθώπ επίρηπ και ςξ 
μξσρείξ βσζαμςιμήπ ςέυμηπ πξσ βοίρκεςαι κξμςά ρςξμ Ναό. Εδώ θα θασμάρξσμε δεκάδεπ 
Βσζαμςιμέπ εικόμεπ πξσ έυξσμ ρσγκεμςοχθεί εκεί μεςά από μια επίπξμη ποξρπάθεια, όπχπ επίρηπ 
από ςξμ καςαπληκςικό άμβχμα ςηπ εκκληριάπ ςηπ Ζχξδόυξσ Πηγήπ πξσ είυε ιρξπεδχθεί από ςξ 
καθερςώπ ςξσ Εμβεο Χόςζα. Η Κξοσςρά παλιά ήςαμ ςξ κέμςοξ ςξσ διαμεςακξμιρςικξύ εμπξοίξσ 
μεςανύ Κχμρςαμςιμξύπξληπ, Θερραλξμίκηπ, Ιχαμμίμχμ, Αλβαμίαπ κλπ. Η πόλη εκςόπ από 
ρημαμςικό εμπξοικό απξςελξύρε και πμεσμαςικό κέμςοξ ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ από ςξμ 18ξ  

 



 

αιώμα, με πλήθξπ ελλημικώμ ρυξλείχμ μα λειςξσογξύμ ρε ασςή. Καςόπιμ, πεομώμςαπ από ςα 
ρύμξοα Κοσρςαλλξπηγήπ, ρσμευίζξσμε για ςημ Ηγξσμεμίςρα με εμδιάμερεπ απαοαίςηςεπ ρςάρειπ. 
Άτινη, επιβίβαρη ρςξ πλξίξ και  άτινη ρςημ Κέοκσοα με έμςξμεπ εμςσπώρειπ από ςημ σπέοξυη 
εκδοξμή μαπ. 

ΣΔΛΟ ΔΚΔΡΟΜΗ 

Δηλώσειρ σςμμετοσήρ   ΜΕΦΡΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ 8  ΜΑΡΤΙΟΥ   με πποκαταβολή     
100  εςπώ κατ΄ άτομο και εξόυληση  ππιν την ανασώπηση. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ : 360 εσρώ / καη΄ άηομο ζε δίκλινα – ηρίκλινα δωμάηια. 

Μονόκλινο Γωμάηιο 135 εσρώ επιπλέον  

( ΠΑΙΓΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΝΔΝΟΗΗ ΜΔ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ) 

ΠΡΟΟΥΗ  !!!!!! 

ΓΙΑ  ΔΓΚΑΙΡΔ  ΓΗΛΩΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΜΔΥΡΙ  20  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  Η ΣΙΜΗ 
ΘΑ ΔΙΝΑΙ 330  ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ 

( ΔΥΔΣΔ  ΓΗΛΑΓΗ   ΔΚΠΣΩΗ   30  ΔΤΡΩ  ΑΝΑ  ΑΣΟΜΟ  !!!!) 

Περιλαμβάνονται: 

 Ακηοπλοφκά ειζιηήπια από  Κέπκςπα ππορ Ηγοςμενίηζα και ανηίζηποθα  

 Ταξίδι οδικό με ζύγσπονο λευθοπείο ηος γπαθείος μαρ και έμπειπο οδηγό. 

 Διαμονή ζε ξενοδοσεία  4**** ζηην Μπούηβα για 1 διανςκηέπεςζη,  ζηο Τπεμπινιέ για  3 διανςκηεπεύζειρ  

και  ζηα Τίπανα για 1 διανςκηέπεςζη.  

 Ππυινό και δείπνο καθημεπινά . 

  Εκδπομέρ, πεπιηγήζειρ , όπυρ αναθέπονηαι.  

 Έμπειπορ Απσηγόρ – Σςνοδόρ ηος γπαθείος μαρ.  

 Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική αζθάλιζη 

 Check point 

 Ταξιδιυηικά ένηςπα.  

 Φ.Π.Α.   

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Ποηά, ανατςκηικά, γεύμαηα, θιλοδυπήμαηα και ασθοθοπικά.  

 Είζοδοι ζε μοςζεία, ιζηοπικούρ – απσαιολογικούρ σώποςρ, θεμαηικά πάπκα και γενικά όπος απαιηείηαι.  

 Ό,ηι πηηά αναθέπεηαι υρ πποαιπεηικό ή πποηεινόμενο.    

 Δημοηικοί θόποι ( 1,5 εςπώ ηο άηομο ανά διανςκηέπεςζη ) 

             #   ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ   # 

Σημείωση 

 Οι ξεναγήζειρ, εκδπομέρ, πεπιηγήζειρ, τςσαγυγικά ππογπάμμαηα και η θοπά ηος 

ηαξιδιού είναι ενδεικηικέρ και  δύναηαι να αλλάξει η ζειπά πος θα ππαγμαηοποιηθούν 

αναλόγυρ ζςνθηκών ηος γκποςπ και ηος καιπού, συπίρ βέβαια να παπαληθθεί ηίποηα. !! 

Καηά ηις διαδρομές οι αλλαγές ηων θέζεων ζηο πούλμαν είναι 

σποτρεωηικές. 

 



 
 
 

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 

αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 

ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 

αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 

Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 

απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα 

για τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 

είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 
 
Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 

ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 

75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

 

Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 

ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 

διαδικαςιϊν. 

Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 

ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 

κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –

ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν 

αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 

Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 

κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του 

γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 

Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί 

προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 

Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει 

τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 

 


