ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η

Αθήνα - Καστοριά

Συγκέντρωση και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η
Καστοριά - Τίρανα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα Τίρανα της Αλβανίας. Θα διέλθουμε τον συνοριακό
σταθμό της Κρυσταλλοπηγής και θα εισέλθουμε στην Αλβανία. Άφιξη στα Τίρανα αργά το
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η

Τίρανα - Μαυροβούνιο (Μπαρ - Μπούντβα) - Ντουμπρόβνικ

Μετά το πρωινό μας, θα ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, η οποία ιδρύθηκε το
1614 μ.Χ. Θα επισκεφθούμε τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού και θα
δούμε την κεντρική πλατεία Σκάντερμπεγ, με το ομώνυμο Μνημείο του Αλβανού εθνικού ήρωα
και το τζαμί του Έτχεμ Μπέη χτισμένο το 1789, τον Πύργο του Ρολογιού (Kulla e Sahatit)
χτισμένο το 1822, κ.ά.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Θα διασχίσουμε την Βόρεια
Αλβανία, θα εισέλθουμε στο Μαυροβούνιο (Μοντενέγκρο), θα δούμε την παραλιακή πόλη
Μπαρ και θα φθάσουμε στο γραφικό νησάκι του Αγίου Στεφάνου (Σβέτι Στέφαν), ένα νησάκι
ενωμένο με την στεριά.
Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το δημοφιλέστερο τουριστικό καλοκαιρινό προορισμό του
Μαυροβουνίου, με τις αμμώδεις παραλίες, την Μπούντβα. Χρόνος ελεύθερος για να
γνωρίσουμε την παλιά πόλη.
Αμέσως μετά, ακολουθώντας μία πανέμορφη διαδρομή και θαυμάζοντας τις ακτές της
Δαλματίας, θα φθάσουμε αργά το απόγευμα στο Ντουμπρόβνικ, το διαμάντι της Αδριατικής
Θάλασσας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 4η

Στο Ντουμπρόβνικ

Αμέσως μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη του Ντουμπρόβνικ. Ιδρύθηκε
τον 7ο αιώνα μ.Χ. και περιβάλλεται από τείχη μεγίστου ύψους 25 μ. και συνολικού μήκους 2
χλμ. Η πόλη καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από σεισμό το 1667 και κατά την επτάμηνη
πολιορκία της από τους Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991. Υπό τις οδηγίες της Ουνέσκο,
της οποίας η πόλη αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η πόλη αναστηλώθηκε στην
αρχική της μορφή, και σήμερα διατηρεί το γοτθικό, αναγεννησιακό και μπαρόκ ρυθμό της.

Θα δούμε τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, που χτίσθηκε τον 18 αιώνα μ.Χ. προς
τιμήν του προστάτη Αγίου της πόλης, την Φραγκισκανική Μονή των Μικρών Αδελφών, όπου
στεγάζεται το τρίτο παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης που χρονολογείται από το 1317 και
είναι το μόνο που λειτουργεί ακόμα, το γοτθικό κτίριο της φρουράς της πόλεως που είναι και η
κατοικία του ναυάρχου, χτισμένο από το 1490, τον Πύργο του Ρολογιού, ύψους 31 μέτρων,
χτισμένο το 1444, την πλακόστρωτη πλατεία, τις πέτρινες κρήνες, κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για
προσωπικές επισκέψεις.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 5η

Εκδρομή στο Μόσταρ

Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας στο μαρτυρικό Μόσταρ της Βοσνίας.
Ακολουθώντας μία υπέροχη διαδρομή στην κοιλάδα του ποταμού Νερέτβα, θα φθάσουμε στη
γραφική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι Μόστ) και το ονομαστό του παζάρι. Χρόνος
ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ αργά το απόγευμα. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η

Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Τίρανα

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε από το Ντουμπρόβνικ για την παραλιακή πόλη Κότορ του
Μαυροβουνίου, χτισμένη στις ακτές του ομώνυμου κόλπου και στους πρόποδες απότομων
πλαγιών. Εδώ θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες
μεσαιωνικές οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου, που περιβάλλεται από τείχη μήκους 4,5 χλμ.
τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Τρύφωνος που χτίσθηκε το 1166 μ.Χ. προς τιμήν του προστάτη Αγίου της πόλης, παλιά
αριστοκρατικά σπίτια, κ.ά.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στα Τίρανα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 7η

Τίρανα - Καλαμπάκα

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Ελλάδα και την Καλαμπάκα, στην οποία θα φθάσουμε
αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 8η

Μετέωρα - Αθήνα

Το πρωί θα επισκεφθούμε μία εκ των Μονών των Μετεώρων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
την Αθήνα, στην οποία θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

