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ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΗΞΜΑΠΖΑΟ 
7 ΕΙΓΞΕ ΜΔΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ 

ΔΡΞΞΑΖΜ - ΠΖΞΑΚΑ – ΙΝΜΡNΠΒΑ – ΗΜΠΜΞ - ΑΓ. ΟΠΓΦΑΚΜΟ – ΚΠΜΡΙΝΞΜΒΚΖΗ  

ΟΝΘΖΠ- ΠΞΜΓΗΖΞ - ΟΖΙΝΓΚΖΗ – ΘΖΙΚΓΟ  ΝΘΖΠΒΖΠΟΓ – ΔΑΓΗΞΓΙΝ – ΞΖΓΗΑ – ΜΝΑΠΖΑ – ΝΜΟΠΜΖΚΑ  

ΘΜΡΙΝΘΖΑΚΑ - ΘΖΙΚΕ  ΙΝΘΓΚΠ – ΒΓΘΖΓΞΑΔΖ  
ΑΚΑΩΞΕΟΕ : 27 ΖΜΡΚΖΜΡ 2017 

1Ε ΙΓΞΑ :  ΑΘΕΚΑ – ΔΡΞΞΑΖΜ / ΠΖΞΑΚΑ  (700τλμ) 
     ογθέκηνςζε θαη ακαπώνεζε γηα ημ Δοννάπημ ή ηα Σίνακα. Ε δηαδνμμή μαξ μέζς ΘΑΙΖΑ, με ακάιμγεξ ζηάζεηξ γηα θαθέ 

θαη γεύμα μαξ μδεγεί ζηα ζύκμνα ηεξ Ηνοζηαιιμπεγήξ – δηέιεοζε ζοκόνςκ. οκεπίδμομε γηα ημ Δοννάπημ. Σαθημπμίεζε ζημ 

λεκμδμπείμ, δείπκμ, δηακοθηένεοζε.  

2Ε ΙΓΞΑ : ΔΡΞΞΑΖΜ – ΠΖΞΑΚΑ –ΙΝΜΡΠΒΑ-ΗΜΠΜΞ–ΚΠΜΡΙΝΞΜΒΚΖΗ (ΠΞΓΙΝΖΚΖΓ) (285τλμ) 
     Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα μηα από ηηξ μμμνθόηενεξ πόιεηξ ηςκ αθηώκ ηεξ Δαιμαηίαξ, ημ ΚΣΟΤΙΠΡΟΒΚΖΗ. Πνώημξ 

μαξ ζηαζμόξ ηα Πίραμα, όπμο θαη ζα πενηεγεζμύμε ζηεκ πόιε. Ιεηαλύ άιιςκ ζα δμύμε ηεκ παιηά όπενα, ημ Γζκηθό Ιμοζείμ 

θαη άιια αλημζέαηα ζηεκ πιαηεία θεκηένμπεε. οκεπίδμομε δηαζπίδμκηαξ ηε βόνεηα ΑΘΒΑΚΖΑ, ημ Ιπαν θαη ημ 

Ιμκηεκέγθνμ (Ιαονμβμύκημ). Γπίζθερε ζημ θεμηζμέκμ θαιμθαηνηκό ζένεηνμ Ιπούηβα –ηέιεηα ακαθαηκηζμέκε μεζαηςκηθή 

πόιε, πμο πενηβάιιεηαη από οπένμπεξ αμμμοδενέξ παναιίεξ- όπςξ επίζεξ θαη ζημ γναθηθό Οβέηι Οηέθαμ. Δηαζπίδμκηαξ ηεκ 

θμηιάδα Ημκάβιε θηάκμομε ζημ μμκαδηθό Ιεζμγεηαθό θηόνδ, ζημκ θόιπμ ημο Ηόηορ. ημ Ηόημν ζα πενηεγεζμύμε ζηεκ παιηά 

πόιε, θηηζμέκε ζημοξ πνόπμδεξ απόημμςκ ιόθςκ, πενηηνηγονηζμέκε από ηείπε 4,5 πηιημμέηνςκ ηα μπμία πνμκμιμγμύκηαη από 

ημκ 15μ αηώκα, με πμιιέξ εθθιεζίεξ θαη παιηά ανηζημθναηηθά ζπίηηα. Ηαηαιήγμομε ημ βναδάθη ζημ Κηοσμπρόβμικ ή ζημ 

Πρέμπιμιε. Σαθημπμίεζε ζε λεκμδμπείμ,  ζηεκ  εονύηενε  πενημπή, δείπκμ, δηακοθηένεοζε.  

3Ε ΙΓΞΑ :  ΚΠΜYΙΝΞΜΒΚΖΗ – ΛΓΚΑΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ – ΟΝΘΖT – ΠΞΜΓΗΖΞ – ΟΖΙΝΓΚΖΗ (290τλμ)  
     Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ηε μεζαηςκηθή πόιε ημο Κηοσμπρόβμικ ε μπμία πηοπήζεθε ακειεώξ από ένβμοξ θαη 

Ιαονμβμύκημοξ ημ 1991, ζήμενα όμςξ δεκ ακηηιαμβάκεζαη όηη αοηό ημ ζύμπιεγμα από νςμασθά, μεζαηςκηθά θαη 

ακαγεκκεζηαθά ζημηπεία, ειηθίαξ 1300 εηώκ, είπε οπμζηεί δεμηέξ ζημ 68% ηςκ θηηνίςκ ημο. Σμ ηζημνηθό ημήμα ημο 

(πνμζηαηεοόμεκμ από ηεκ Unesco) είκαη μηα μπονςμέκε πόιε μήθμοξ δοόμηζη πηιημμέηνςκ. Ηονημιεθηηθά πεηάξ πάκς από ηεκ 

παιαηά πόιε, πακύρεια πέηνηκα θηίνηα με πανάζονα-πμιεμίζηνεξ θαη μηθνμζθμπηθέξ «θνεμαζηέξ» αοιέξ, εθθιεζηέξ, παιάηηα, 

θνήκεξ. ηε μέζε βνίζθεηαη μηα πιαθόζηνςηε πιαηεία πμο μδεγεί από ημ θναγθηζθακηθό μμκαζηήνη ζηε δοηηθή πιεονά, ζημκ 

πύνγμ ημο νμιμγημύ ζηεκ άιιε άθνε, όπμο βνίζθμκηαη ημ παιάηη ημο θοβενκήηε (1441) θαη ε εθθιεζία ημο πνμζηάηε ηεξ 

πόιεξ, Αγίμο Vlaho. Γπηζθεθηείηε ημ θανμαθείμ πμο ιεηημονγεί ζοκεπώξ από ημ 1391! Ε πιαηεία είκαη μμκίμςξ γεμάηε 

ημονίζηεξ. ηε ζοκέπεηα ειεύζενμξ πνόκμξ θαη ακαπώνεζε γηα ημ πιηη, ηεκ μεγαιύηενε πόιε ηεξ Δαιμαηίαξ, θαηά μήθμξ 

ηςκ «δακηειςηώκ» Δαιμαηηθώκ αθηώκ. Πενηήγεζε ηεξ μεζαηςκηθήξ πόιεξ όπμο ζα επηζθεθζμύμε ημ ακάθημνμ ημο 

αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ. ηεκ ζοκέπεηα ζα επηζθεθημύμε ηεκ γεηημκηθή κεζίδα-πόιε ημο μεζαηςκηθμύ Σνμγθίν, πμο έπεη 

παναθηενηζηεί από ηεκ UNESCO μκεμείμ παγθόζμηαξ θιενμκμμηάξ. Σμ ημονηζηηθό Σνμγθίν εκώκεηαη με ηεκ λενά με μηα ςναία 

γέθονα, ζεςνείηαη πκεομαηηθό θέκηνμ ηεξ Δαιμαηίαξ θαη έκαξ δεμμθηιήξ παναζενηζηηθόξ πνμμνηζμόξ με άνηζηε ημονηζηηθή 

οπμδμμή. οκεπίδμομε γηα ημ Οίμπεμικ ή Ιπίογκραμη. Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ ζηεκ εονύηενε πενημπή. Δείπκμ, 

δηακοθηένεοζε.  

4Ε ΙΓΞΑ :  ΘΖΙΚΓΟ ΝΘΖΠΒΖΠΟΓ – ΔΑΚΠΑΞ - ΞΖΓΗΑ – ΜΝΑΠΖΑ - ΝΜΟΠΜΖΚΑ (350τλμ) 
     Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ηεκ πενημπή ηςκ ιημκώκ ΝΘΖΠΒΖΠΟΓ . Έκα ηενάζηημ εζκηθό πάνθμ με μία ζεηνά ιημκώκ πμο 

ζοκδέμκηαη με μηθνμύξ ή μεγαιύηενμοξ θαηαννάθηεξ, είκαη έκα  ζέαμα μμκαδηθό, μαγηθέξ εηθόκεξ πμο ζα «πάνμομε μαδί μαξ». 

Ε θύζε δεμημύνγεζε έκα από ηα πημ όμμνθα ζαύμαηα ηεξ πμο αθήκμοκ άκαοδμ ημκ επηζθέπηε. Έκα ζογθνόηεμα 16 ιημκώκ 

άιιε ρειόηενε άιιε παμειόηενε πμο με μηα ζεηνά θαηανναθηώκ ηα κενά πέθημοκ από ηεκ μία ιίμκε ζηεκ άιιε. Γιεύζενμξ 

πνόκμξ ζηεκ δηάζεζε ζαξ θαη ακαπώνεζε γηα ηεκ Νοζηόιμα μέζς Δάκηαν, Ρηέθαξ θαη Οπαηίαξ. Θα πενάζμομε από ημ 

ζεμακηηθόηενμ ιημάκη ηεξ Ηνμαηίαξ ηεκ Ρηέθα με ημκ θαζεδνηθό καό ημο Αγίμο Βίημο, ηεκ εθθιεζία ηςκ Ηαπμοηζίκςκ θαη ημ 

θάζηνμ Σνζάη. ηάζε ζηεκ μεγαιύηενε ιμοηνόπμιε ηεξ Ηνμαηίαξ ηεκ Μπάηια. Άθηλε ζηεκ Πμζηόηκα. Σαθημπμίεζε ζε 

λεκμδμπείμ ηεξ πενημπήξ, δείπκμ, δηακοθηένεοζε.  

5Ε ΙΓΞΑ : ΝΜΟΠΜΖΚΑ–ΟΝΕΘΑΖΑ–ΘΜΡΙΝΘΖΑΚΑ–ΘΖΙΚΕ ΙΝΘΓΚΠ-ΔΑΓΗΞΓΙΝ (190τλμ)  

     Πνςηκό θαη μία αθόμε λεπςνηζηή εμπεηνία μαξ πενημέκεη, ζηεκ επίζθερή μαξ ζηα μεγαιμπνεπή ΟΝΕΘΑΖΑ ΝΜΟΠΜΖΚΑ, 

πμο ζεςνμύκηαη δεύηενα ζε μέγεζμξ ΠΕΘΑΖΑ ηεξ Γονώπεξ, με 20 θαη πιέμκ πηιηόμεηνα δηαδνόμςκ θαη ζαιάμςκ. Έγηκακ 

ηδηαίηενα γκςζηά έπεηηα από ηεκ ακαθάιορε ημο Σζεηξ ημ 1818. Σμκ επόμεκμ θηόιαξ πνόκμ, ηα ζπήιαηα άκμηλακ γηα ημ θμηκό. 

Αιιά μόκμ όηακ πνμζηέζεθε έκα ηνεκάθη ημ 1872 θαη ειεθηνηθό θςξ ημ 1884 μπόνεζακ πμιιμί κα δμοκ με ηα μάηηα ημοξ αοηά 

ηα θοζηθά ζαύμαηα. Ση είδακ; Σμ ζύζηεμα ζπειαίςκ ηεξ Πόζημσκα είκαη λαθμοζηό γηα ηα όμμνθα πενάζμαηά ημο. Σα δςκηακά 



πνώμαηα θαη ηα πανάλεκα ζπήμαηα ηςκ ζηαιαθηηηώκ θαη ηςκ ζηαιαγμηηώκ θάκμοκ ημοξ δηαδνόμμοξ ηςκ ζπειαίςκ κα 

μμηάδμοκ με θμζμήμαηα. Ιενηθμί ιαμπονίδμοκ ζακ κα είκαη δηάζηηθημη με δηαμάκηηα, εκώ άιιμη εθπέμπμοκ βαζηέξ απμπνώζεηξ 

ώπναξ θαη ημο θαθέ ηεξ ζθμονηάξ. Ιε ημ εηδηθό ηναηκάθη δηαζπίδμομε έκα μεγάιμ ημήμα ημο μεγάιμο ζπειαίμο θαη 

απμιαμβάκμομε ημ μμκαδηθό θακηαζμαγμνηθό εζςηενηθό δηάθμζμμ, από ΣΑΘΑΗΣΖΣΓ θαη ΣΑΘΑΓΙΖΣΓ δηαθόνςκ 

ζπεμάηςκ θαη απμπνώζεςκ. Αθμιμοζεί εθδνμμή ζηεκ θμζμμπμιίηηθε πνςηεύμοζα ηεξ ιμβεκίαξ. ηεκ ανπμκηηθή 

Θοσμπλιάμα, ζα πενπαηήζμομε ηα πιαθόζηνςηα δνμμάθηα ηεξ παιηάξ πόιεξ θαη πενκώκηαξ από ηεκ ηνηπιή γέθονα 

Tromostovje, ζα δμύμε ημκ Ηαζεδνηθό καό, ηεκ πιαηεία Πνέζενκ, ηε γέθονα ημο Δνάθμο θαη θοζηθά ηεκ ακμηπηή αγμνά ημο 

Πιέζκηθ. Γιεύζενμξ πνόκμξ θαη ζοκεπίδμομε γηα ηε ιίμκε Ιπλεμη θαη ημ Δάγκρεμπ. Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δείπκμ, 

δηακοθηένεοζε.  

6Ε ΙΓΞΑ: ΔΑΓΗΞΓΙΝ – ΝΓΞΖΕΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ – ΒΓΘΖΓΞΑΔΖ – ΗΞΜΡΟΓΒΑΠΟ (575τλμ) 
     Πνςηκό θαη πενηήγεζε ζημ Δάγκρεμπ όπμο ζα  δμύμε ηε ιεςθόνμ ημο Ηονίιιμο θαη Ιεζμδίμο, ηεκ πιαηεία ημο Αγίμο 

Ιάνθμο με ημ Θονεό ηεξ πώναξ θαη ημ Δεμανπείμ με ηεκ Πέηνηκε Αρίδα. Θα πενηεγεζμύμε αθόμε ζηεκ άκς πόιε όπμο 

βνίζθεηαη μ επηβιεηηθόξ Ηαζεδνηθόξ Καόξ θαη ε Ανπηεπηζθμπή θαη ζα δμύμε ημ Πνμεδνηθό μέγανμ, ηε Βμοιή, θαη άιια 

θοβενκεηηθά θηίνηα. Υνόκμξ ειεύζενμξ ζηεκ πακέμμνθε πνςηεύμοζα θαη ακαπώνεζε γηα ηεκ πακέμμνθε πνςηεύμοζα ηεξ 

ενβίαξ ημ Βελιγράδι. Σα πενηζζόηενα αλημζέαηα ημο Βειηγναδίμο ζογθεκηνώκμκηαη ζηεκ παιηά πόιε. Σμ πημ γκςζηό θαη 

ςναίμ ζεμείμ ηεξ παιηάξ πόιεξ είκαη ημ θνμύνημ Kalemegdan ημ μπμίμ έπεη μεηαηναπεί ζε έκα μεγάιμ θακηαζηηθό πάνθμ θαη 

πενηιαμβάκεη πμιιά αλημζέαηα όπςξ ημ ζηναηηςηηθό μμοζείμ, ημκ δςμιμγηθό θήπμ αιιά θαη ςναία ζέα ζηεκ πόιε θαη ζημοξ 

πμηαμμύξ Δμύκαβε θαη άββα. Πμιύ θμκηά ζημ θνμύνημ βνίζθεηαη ε πιαηεία Δεμμθναηίαξ, μηα μεγάιε θαη εκηοπςζηαθή 

πιαηεία με όμμνθα θηίνηα. Θα δμύμε επίζεξ ημκ πύνγμ όπμο εθηειέζηεθε μ Ρήγαξ Φεναίμξ, πμο μμηάδεη µε ημκ Θεοθό Πύνγμ 

ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, μ πύνγμξ Κεμπόηζα, μ μπμίμξ πηίζηεθε ημ 1460 θαη ημ όκμμα ημο ζεμαίκεη «αηνόμεημξ», δηόηη θαηείπε 

θαίνηα ζέζε εθηόξ ημο βαζηθμύ μπονςμαηηθμύ ζοζηήμαημξ ηεξ πόιεξ ημο Βειηγναδίμο. Ιεηά ηεκ θαηάθηεζε ηεξ πενημπήξ από 

ημοξ Οζςμακμύξ, μ πύνγμξ πνεζημμπμηήζεθε ςξ θοιαθή. Ηη εθεί βνήθε ημκ ζάκαημ μ Ρήγαξ Φεναίμξ ημ 1798, εκώ 

αγςκηδόηακ γηα ηεκ μνγάκςζε ημο απειεοζενςηηθμύ αγώκα. Ε μεηαηνμπή ημο πύνγμο ζε μμοζείμ οιμπμηήζεθε ζημ πιαίζημ 

ηεξ ζοκενγαζίαξ μεηαλύ ηεξ Γιιάδαξ θαη ηεξ ενβίαξ θαη δνμμμιμγήζεθε ημ 2007. Σαθημπμίεζε ζε λεκμδμπείμ ηεξ πενημπήξ 

Ηρούζεβαης, δείπκμ, δηακοθηένεοζε.  

7Ε ΙΓΞΑ  :  ΗΞΜΡΟΓΒΑΠΟ - ΑΘΕΚΑ (950τλμ) 
     Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ζύκμνα θαη με εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ γηα θαθέ θαη θαγεηό, άθηλε ζηεκ Αθήμα ημ απόγεομα.  
 

TIMH KAT΄ ATOMO   

ΔΖΗΘΖΚΜ/ΠΞΖΗΘΖΚΜ  ΔΩΙΑΠΖΜ 300,00 € 

ΙΜΚΜΗΘΖΚΜ  ΔΩΙΑΠΖΜ 450,00 € 

ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ : 

 Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη  

 Δηαμμκή ζε λεκμδμπεία  3* ή  4*  με πνςηκό/ εμηδηαηνμθή  

 Ανπεγόξ / ζοκμδόξ  

 Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR & Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, 

ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α.  

 Δεμμηηθμί θόνμη 
   ΔΓΚ ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ : 

 είζμδμη ζε μμοζεία, αλημζέαηα, ζημ πάνθμ ηςκ ιημκώκ (16€), ζπήιαηα Πμζηόηκα (24€), πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη ό,ηη 

ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό 

ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ  : 
1. ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ  

2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο 

πνμγνάμμαημξ. Σμ πνόγναμμα εκδέπεηαη κα πναγμαημπμηεζεί θαη ακηίζηνμθα, πςνίξ θαμία πανάιερε. Ε επίζθερε 

ζηηξ ιίμκεξ πναγμαημπμηείηαη θαηνμύ επηηνέπμκημξ.  
 

ΝΖΘΑΚΑ ΛΓΚΜΔΜΓΖΑ : 

TIΡΑΚΑ : ΒΓST WESTERN PREMIER AARK ή πανόμμημ 

TREBINJE : HOTEL IN ή VIV ή πανόμμημ 

SIBENIK : HOTEL ALKAR SINJ ή πανόμμημ 

POSTOINA : HOTEL ADMIRAL ή πανόμμημ 

ZAGREB : HOTEL I ZAGREB ή πανόμμημ 

KRAGUKEVATS: HOTEL KRAGUJEVATS ή ZALANGORA  

Προκαηαβολή  

100 € / άηομο μέχρι 

Παραζκευή 28/4/2017 

 

Σπυριδάκη Ελιζάβεη 

elisavetsp@gmail.com, 

6932 625 075 

mailto:elisavetsp@gmail.com

