
 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ  

(Μαυροβούνιο - Λίμνες Πλίτβιτσε - Σεράγεβο) 6 ημέρες 

 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μαυροβούνιο (535 χλμ.)    
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση  μέσω συνοριακών σταθμών Ελλάδας - Αλβανίας - 

Μαυροβουνίου και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στο παραθαλάσσιο θέρετρο του 

Μαυροβουνίου, το Ούλτσιν, αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δείπνο,διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Ούλτσιν - Κότορ - Μπούντβα (45 + 45 χλμ.) 
Πρωινό. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοι-

κοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που 

είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην 

ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε 

στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου Νικολάου. 

Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε Feryboat για να διασχίσουμε την περιοχή. Επιστροφή στην 

Μπούντβα ξεκινηνώντας από την ομώνυμη μαρίνα που βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η 

μαρίνα είναι βόρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπάλα. Περνώ-

ντας την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών θα επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά 

τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο 

που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει σήμερα το θέατρο της Μπούντβα. Χρόνος ελεύ-

θερος στις οργανωμένες παραλίες της Μπούντβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Ούλτσιν - Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) - Νέουμ (168 χλμ.)    
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντου-

μπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και κα-

λοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής 

ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη 

είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου 

Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το 

φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την 

εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη 

μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που γυρί-

στηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Games of Thrones. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική 

κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από τα κατα-

πράσινα νησιά που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 

φαγητό. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το τουριστικό θέρετρο Νέουμ, μια γλώσσα θάλασσας που 

αποτελεί το μεγαλύτερο θέρετρο της Βοσνίας. Άφιξη ,τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συ-

νέχεια ελεύθεροι στην τουριστική παραλία της πόλης. 

4η ημέρα: Νέουμ - Σπλίτ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε (420 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρ-

κεια της περιήγησής στην πόλη, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλη-

τιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα 

έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεν-

νησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη 

Ρίβα, για καφέ . Συνεχίζουμε για το Ζαντάρ, το οποίο λειτούργησε σαν μέρος του μοναστηριού των 

Βενεδικτίνων μοναχών και ιδρύθηκε το1396. Αποτελεί τουριστική πόλη και τα σημαντικά αξιοθέατα 

της είναι: ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθε-

δρικός ναός της Αγίας Αναστασίας, σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς 

και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για το  Μοναδικό Εθνικό τουριστικό Πάρκο Plitvice. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 

της περιοχής. 

  



 

 

 

5η ημέρα: Λίμνες Πλίτβιτσε - Σεράγεβο (340 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Πλίτβιτσε. Θα θαυμάσουμε αυτόν τον τόπο απερί-

γραπτης ομορφιάς, μέσα στη φύση. Από το 1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι γνωστός για τους μικρούς και μεγάλους εντυπωσια-

κούς υδάτινους καταρράκτες, τις δεκαέξι, γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις οποίες 

κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για να 

απολαύσουμε το μοναδικό αυτό τοπίο. αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το 

Σεράγεβο, μια από τις πλέον μαρτυρικές πόλεις των τελευταίων χρόνων. Από τους προϊστορικούς χρό-

νους πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, κτισμένη ανάμεσα στα βουνά, οργανωμένη ως πόλη 

από τον 15ο αιώνα. Θα κάνουμε έναν περίπατο στην παλιά πόλη με τα 86 τζαμιά. Στη συνέχεια τακτο-

ποίηση στο ξενοδοχείο μας.  

6η ημέρα: Σεράγεβο - Θεσσαλονίκη  (840 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη . Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε 

στη πόλη της Θεσσαλονίκης αργά το βράδυ, γεμάτοι αναμνήσεις. 

 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Διαμονή στα επιλεγ-

μένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.  

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δημοτικός φόρος: 10€ κατ’ άτομο. Check 

points: 15€ κατ’ άτομο. Επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 

Σημείωση: Ταξιδεύετε με ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ. 

Τιμοκατάλογος ανάλογα με το ξενοδοχείο  

  

Ημ. Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Τιμή κατ’ άτομο σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Παιδί 

2-12 
Διατροφή 

6 

21 Ιουλίου, 

28, Ιουλίου, 

3 Αυγούστου, 

25 Αυγούστου, 

1 Σεπτεμβρίου, 

8 Σεπτεμβρίου 

 

Mediteran 3* 

(Μπούντβα-Ulcinj) 
 

 

 

 

329 € 

 

 

 

 

 

175 € 

 

 

199 € 

 

 

 

 

 

Ημιδιατροφή 

Stella 3* 

(Νέουμ)  
Holiday 4* 

(Σεράγεβο) 

Macola 3* 

(Λίμνες Πλίτβιτσε) 

 

 

Rekic 4* 

(Μπίχατς)  
 

  

Ημ. Αναχώρηση Ξενοδοχείο 
Τιμή κατ’ άτομο σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Παιδί 

2-12 
Διατροφή 

6 

04 Αυγούστου, 

11 Αυγούστου, 

18 Αυγούστου 

 

Hotel Mediteran 3* 

(Μπούντβα ) 
 

 

 

 

349 € 

  

  

  

  

 

 

195 € 

 

 

 

 

 

229 € 

  

 

 

 

 

 

 

Ημιδιατροφή 

Hotel Stella 3* 

(Νέουμ)  
Hotel Holiday 4* 

(Σεράγεβο) 

Hotel Macola 3* 

(Λίμνες Πλίτβιτσε) 

 

 

Hotel Rekic 4* 

(Μπίχατς)  
 

 

http://hotel-mediteran.com/
http://stella-neum.com/en/stella-home/
https://dieseltravel.gr/tour/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82/
http://hotel.macola.hr/en/
http://www.hotelrekic.ba/
http://hotel-mediteran.com/
http://stella-neum.com/en/stella-home/
https://dieseltravel.gr/tour/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82/
http://hotel.macola.hr/en/
http://www.hotelrekic.ba/

