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Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πτήση για το Ζάγκρεμπ.
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για να περιηγηθούμε στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, με πολλά καλοδιατηρημένα κτίρια
του 19ου αιώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια
και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

1η ημέρα: Αθήνα – Ζάγκρεμπ

2η ημέρα: Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα

Μετά το πρωινό αφήνουμε για λίγο την Κροατία για την καταπράσινη
Σλοβενία και ένα από τα πιο γνωστά σπήλαια στην Ευρώπη, το Ποστόινα.
Θα διασχίσουμε με το ειδικό τρένο το σπήλαιο με τους υπέροχους
σταλακτίτες, σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα. Στη συνέχεια, θα
επισκεφθούμε την Λιουμπλιάνα, την εντυπωσιακή Σλοβένικη πρωτεύουσα,
όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, ένα μείγμα από μπαρόκ,
αναγεννησιακά και Αrt Nouveau κτίρια, κάτω από την επιβλητική σκιά του
Μεσαιωνικού της κάστρου. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα. Η
αξέχαστη μέρα θα καταλήξει και πάλι στην Κροατία και την πρωτεύουσά της,
το Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ

Πρωινό και ξεκινάμε για ένα από τα σπάνια θαύματα της φύσης, τις λίμνες
Πλίτβιτσε και τους καταρράκτες που τις ενώνουν. Επιστροφή το απόγευμα
πίσω στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ για τη πτήση μας στο
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και μεταφορά στο «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», την
παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ, μνημείο προστατευμένο από την UNESCO.
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το
Κυβερνείο, το παλιό λιμάνι και πολλά μεσαιωνικά κτίρια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Ντουμπρόβνικ

Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Τσάβτατ. Σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από το
Ντουμπρόβνικ βρίσκεται η αρχαία Επίδαυρος, που έδωσε τη θέση της στη
μεσαιωνική πόλη Τσάβτατ. Η πόλη παρόλο που καταστράφηκε από τους
Αβάρους τον 7ο αιώνα, έχει διατηρήσει αρκετά από τα μεσαιωνικά της
κτίσματα και τον χαρακτήρα της παραθαλάσσιας βενετσιάνικης πόλης. Η
διαδρομή μας από το Ντουμπρόβνικ στο Τσάβτατ θα μας προσφέρει ακόμη
μια μαγευτική θέα των Δαλματικών ακτών. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και
επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

5η ημέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα
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Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης:

4 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία 4*:

Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό και δείπνο).
Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Εκδρομές , περιηγήσεις βάσει προγράμματος.
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου.
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Ντουμπρόβνικ.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών.

Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Σπήλαια Ποστόινα, Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου 34€).
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

     Αθήνα - Ζάγκρεμπ: 08:15 - 9:10 (Aegean, A3780)
     Ζάγκρεμπ - Ντουμπρόβνικ: 10:35 - 11:40 (Croatia Airlines, OU6660)
     Ντουμπρόβνικ - Αθήνα: 15:35-18:15 (Croatia Airlines, OU300)
 

     International Business Hotel (Ζάγκρεμπ, 16-19/05).
     Valamar Lacroma Hotel (Ντουμρόβνικ, 19-20/05). 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Οι καταθέσεις πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρακτορείου:
 
ALPHA BANK
IBAN: GR500 140 226 022 600 200 201 4784
Δικαιούχος: GRECOLAND TRAVEL
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
514 808 631 6663
ΙΒΑΝ: GR74 0172 1480 0051 4808 6316 663
SWIFT: BICPIRBGRAA
Δικαιούχος: GRECOLAND TRAVEL
 
Ταξιδιωτικός πράκτορας:
Ελένη Παναγιώτου, 2105241960, 6980992323, es@melodrakma.com, www.melodrakma.com

Κόστος ταξιδιού κατ’ άτομο
Δίκλινο: 1250€
Μονόκλινο: 1390€

Οι τιμές ισχύουν για 20 συμμετοχές κατ’ ελάχιστον. Σε περίπτωση μείωσης των ατόμων οι τιμές θα
αναδιαμορφωθούν με την αντίστοιχη αύξηση.

Δήλωση συμμετοχών έως 15 Ιανουαρίου 2020:
Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, 210 3611206, eefthmiadou@thf.gr, aplessa@thf.gr. 

Τελικές ημερομηνίες καταβολής του ποσού:
 
Έως 15/01/2020: 380€ προκαταβολή.
Έως 17/03/2020: 280€ πληρωμή.
Έως 25/04/2020: 590€ πληρωμή για δίκλινο ή 730€ για μονόκλινο.
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Φροντίστε να έχετε μαζί σας μόνο τα απαραίτητα και μην παραλείψετε άνετα παπούτσια, ομπρέλα, και
φυσικά το διαβατήριό σας ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.
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