
                        Κροατία - Σλοβενία – Σερβία          8 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

11/7, 18/7, 25/7 και 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 

 

Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 

 
Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

11, 18, 25/7 και 1, 8, 
15, 22/8 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ JU 507 04:10 - 05:45 

17, 24, 31/7 και 7, 14, 
21, 28/8 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ JU 506 00:01 - 03:25 
 

 

Πρόγραμμα 
 
 
 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση οδικώς 
για το Ζάγκρεμπ την πρωτεύουσα της Κροατίας. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιήγηση στο Ζάγκρεμπ που βρίσκεται απλωμένο απ’ τις παρυφές της Μεντβέντιτσα ως 
στις όχθες του Σάβα. Θα ξεναγηθούμε στο πράσινο «πέταλο» της παλιάς πόλης, με τις γραφικές πλατείες, τις 
δεντροστοιχίες και τα άριστα διατηρημένα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, όπως το Εθνικό θέατρο, την Ακαδημία, το 
Πανεπιστήμιο και τα περίφημα μουσεία. Στο ιστορικό κέντρο θα δούμε τον Νεογοτθικό Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
και την Αναγεννησιακή Αρχιεπισκοπή. Απέναντι στο λόφο του κάστρου θα δούμε τον Ναό του Αγίου Μάρκου με την 
πολύχρωμη στέγη, περιβαλλόμενο από το Κοινοβούλιο, την Προεδρική και Πρωθυπουργική κατοικία και μουσεία. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

 

 
 
 2η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΟΠΑΤΙΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στο Εθνικό πάρκο των λιμνών Πλίτβιτσε, μνημείο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το πάρκο με τις δεκαέξι λίμνες, άλλη ψηλότερα και άλλη 
χαμηλότερα, απλώνεται σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων. Οι λίμνες συνδέονται μεταξύ τους και τα νερά τους 
σχηματίζουν καταρράκτες. Το θέαμα είναι μοναδικό ώστε να δικαιολογεί τους θρύλους που τις συνοδεύουν εδώ και 
αιώνες. Αφού πάρουμε το εισιτήριο μας, θα περιηγηθούμε δίπλα στα νερά των λιμνών με τις τιρκουάζ αποχρώσεις, 
θα θαυμάσουμε τους καταρράκτες και την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και 
φτάνουμε στην Αδριατική και την κοσμοπολίτικη Οπάτια, από τα πρώτα τουριστικά θέρετρα της Κροατίας με τα 
υπέροχα παλιά αρχοντικά της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

 

 
 
 3η μέρα: ΟΠΑΤΙΑ – ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΣΤΡΙΑΣ – ΟΠΑΤΙΑ 
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στη χερσόνησο της Ίστριας. Στην δαντελωτή ακτογραμμή της θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικές πόλεις με μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Χαρακτηριστικό είναι το 
περίφημο Αμφιθέατρο, ένα καλοδιατηρημένο μνημείο της Ρωμαϊκής εποχής στη πόλη Πούλα, σημερινή 
Πανεπιστημιούπολη. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το μοναδικό Ροβίνι με τη γραφική Βενετσιάνικη κάστρο-πολιτεία 
στο ύψος της οποίας δεσπόζει η περίφημη Βασιλική με τη Βυζαντινή λάρνακα της Αγίας Ευφημίας. Στο Ροβίνι θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε στα λιθόστρωτα σοκάκια και να γευτούμε την πλούσια Ιστριάνικη 
κουζίνα και να αγοράσουμε πανέμορφα χειροποίητα αναμνηστικά. Τέλος θα επισκεφθούμε την πόλη Ριέκα, ένα από 
τα γνωστότερα λιμάνια της Κροατίας με τον περίφημο πεζόδρομο «Κόρζο». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

 

 
 
 4η μέρα: ΟΠΑΤΙΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στη γειτονική Τεργέστη της Ιταλίας. Θα έχουμε πανοραμική περιήγηση 
και θα δούμε την πλατεία της Ένωσης της Ιταλίας, την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το Λυρικό Θέατρο 
Τζουζέπε Βέρντι. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα σπήλαια Ποστόϊνα στη Σλοβενία, το δεύτερο μεγαλύτερο σπηλαιϊκό 
συγκρότημα στον κόσμο. Η διαδρομή με το τρενάκι και η περιήγηση στο λαβύρινθο των σπηλαίων με τους ειδικά 
φωτισμένους σταλαγμίτες και σταλακτίτες σε διάφορα εντυπωσιακά σχήματα, χαρίζουν μια μοναδική εμπειρία και 
απόλαυση. Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό την πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

 

 
 
 5η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Λίμνη Μπλεντ, φημισμένη για το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Θα επισκεφθούμε το 
φημισμένο κάστρο του Μπλέντ που βρίσκεται πάνω στο μετέωρο βράχο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για 
προαιρετική βαρκάδα με γόνδολες, απολαμβάνοντας την πανοραμική εικόνα των Αλπικών βουνών που περιβάλλουν 
τη λίμνη, μέχρι το ρομαντικό νησάκι που είναι συνδεδεμένο με ιστορίες έρωτα και πάθους, στην κορυφή του οποίου 



δεσπόζει το θρυλικό κωδωνοστάσιο του γοτθικού ναού και το λαογραφικό μουσείο. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη 
Λιουμπλιάνα όπου θα έχουμε ξενάγηση της πόλης. Στον ελεύθερο σας χρόνο προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
κεντρική πλατεία του Φράντζε Πρεσέρν με τις πολλές καφετέριες και μπαράκια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

 

  6η μέρα: ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το όμορφο Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, όπου φθάνουμε νωρίς το 
απόγευμα. Σύντομη περιήγηση για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 

 

 
 
 7η-8η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση της πόλης. Ο μεγαλύτερος Ορθόδοξος ναός του κόσμου ο Άγιος Σάββας, το 
Βελιγραδιώτικο φρούριο, το πάρκο Καλεμέγκνταν και ο πεζόδρομος Κνέζ Μιχαήλοβα είναι μερικά σημεία όπου θα 
περπατήσουμε, ενώ το Κοινοβούλιο, το πάρκο Τόπτσιντερ, τα βομβαρδισμένα κτίρια από το ΝΑΤΟ, όπως και πολλά 
άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται στο ευρύτερο κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι για περιήγηση με το πούλμαν. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο μεγαλύτερο mall του Βελιγραδίου για τα τελευταία ψώνια, καφέ, ή και για ένα ελαφρύ 
δείπνο (προαιρετικό). Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για τη Λάρνακα. 
Άφιξη τα χαράματα της 8ης μέρας. 

 

 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

11/7, 22/8 €889 €1115 €889 €549 

18/7,25/7 €909 €1135 €909 €569 

1/8, 8/8,15/8 €939 €1165 €939 €599 
 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι–Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

 Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

 Έξι (6) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 

 Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 

 Φ.Π.Α. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 

 Ποτά στα γεύματα 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 
 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 

έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης. 

 
 


