
  ΟΧΡΙΔΑ            3, 4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα : Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΙΤΟΛΑ - ΟΧΡΙΔΑ (235 χλμ.) 
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας, 
άφιξη στο φυλάκιο της Νίκης, έλεγχος διαβατηρίων και στάση στα Duty free. 
Φτάνουμε στη Μπίτολα, το γνωστό μοναστηράκι. Χρόνος για περιήγηση 
στην πόλη και προαιρετικό γεύμα. Αναχώρηση για την Οχρίδα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
Προσκύνημα Επιταφίου σε ορθόδοξη εκκλησία της πόλης. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
  
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΟΧΡΙΔΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ   
Πρωινό και φθάνουμε στο Μουσείο Νερού, την προϊστορική πόλη στο νερό ή 
όπως είναι γνωστή ως «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυμάσουμε ένα Πλωτό 
Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας προϊστορικός 
οικισμός σε 8.500 τ.μ. Συνεχίζουμε για το Βυζαντινό μοναστήρι του ΟΣΙΟΥ 
ΝΑΟΥΜ, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες, που βρίσκεται στη νότια πλευρά 
της λίμνης. Εδώ μπορείτε να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα 
που κατασκευάζονται από λέπια ψαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη της Οχρίδας. Θα έχουμε την 
ευκαιρία να περιδιαβούμε τα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης με τα γραφικά 
μαγαζάκια και να απολαύουμε τον καφέ μας, με θέα την πανέμορφη λίμνη. 
Το βράδυ δείπνο και θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία. 
Διανυκτέρευση. 
  
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΟΧΡΙΔΑ περιήγηση πόλης  – ΣΤΡΟΥΓΓΑ   
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση στην πόλη της Οχρίδας όπου θα 
επισκεφτούμε τους Βυζαντινούς θησαυρούς της Ιερουσαλήμ των Βαλκάνιων. 
Θα δούµε το μεγαλοπρεπές άγαλµα των αδερφών Κύριλλου και Μεθόδιου 
και θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ελεύθερος χρόνος στον 
πεζόδρομο της πόλης για ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
γεύµα και ξεκούραση. Το απόγευμα επίσκεψη στη γειτονική Στρούγκα, για να 
κάνουμε μια βόλτα στα σοκάκια της γραφικής κωμόπολης. Επίσκεψη στο 
μουσείο φυσικής Ιστορίας του Ρώσου γιατρού Νικολάι Νεζλομπίνσκι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.   
 
4η ημέρα : ΟΧΡΙΔΑ  - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (265 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για μια υπέροχη μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη  
( προαιρετικά), ή μια βόλτα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο για γεύμα. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Με διάφορες 
απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. 
  

Σημείωση : Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα 

και η περιήγηση στην πόλη της Οχρίδας γίνεται το απόγευμα της 2ης 
μέρας  

Hotel 

AQUALINA 4* 

3 ημέρες 
Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

Τιμή συμμετοχής  

155€ 
Με πλήρη διατροφή   

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +45€ 

 
4 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Τιμή συμμετοχής  

209€ 
Με πλήρη διατροφή   

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +60€ 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πλήρη διατροφή. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.  
ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 

Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



ΣΟΦΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  3, 4 ημέρες  

 
 

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Μ. ΡΙΛΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ (310 χλμ.)  

Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του 
Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην 
γραφική Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμόνα. Συνεχίζουμε με 
προορισμό το Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 
μέτρων. Επίσκεψη στο μοναστήρι όπου θα δούμε την εκκλησία της 
Γεννήσεως της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του 
Χριστού, τον μεσαιωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα 
του Σταυρού του Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια 
συλλογή από ανεκτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια 
εθνογραφική συλλογή κοσμημάτων και χαλιών, καθώς και μια 
βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή 
ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε το απόγευμα στην πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: ΣΟΦΙΑ (ξενάγηση πόλης)  
Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην περιήγηση και 
γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την 
Όπερα, την Εκκλησία σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι με 
τους χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούμε την 
Πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με την 
άσβεστη φλόγα, το άγαλμα του Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό 
της Αγίας Κυριακής, τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου 
(Ροτόντα) και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην πλούσια 
αγορά της πόλης, με μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά 
πολυκαταστήματα είτε με την ευκαιρία να απολαύσετε έναν καφέ στην 
υπέροχη λεωφόρο Βίτοσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλμ.)  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, 
στο εμπόριο και στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό μουσείο 
Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του Λαμαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη 
νότια πλευρά της παλαιάς πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο με την 
πανοραμική θεά προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερωτών, τον 
πύργο του Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια 
γνωριμία με την όμορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση με φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.  
4η μέρα: ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.)  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην αγορά της 
πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ’ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. 
Νέφσκι. Το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος 
στην αγορά της πόλης και το απόγευμα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη 
και άφιξη νωρίς το βράδυ 
 
Σημείωση : στο 3ημερο πρόγραμμα η εκδρομή στη Φιλιππούπολη 

γίνεται την 2η μέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία μέρα  
 

3 ημέρες 
Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 

Htl  SVETA 4*  119€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +45€ 

Htl BUDAPEST 3*125€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +45€ 

Htl RAMADA 4* 135€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +60€ 
4 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

Htl SVETA 4* 159€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +70€ 

Htl BUDAPEST 3* 165€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +70€ 

Htl RAMADA 4* 175€ 
Με Πρωινό    

Επιβάρυνση μονόκλινου +80€ 
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του γραφείου 
µας. Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.  



ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ    3 ημέρες  

 
 

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (460 χλμ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00. Στάση για 
καφέ στη Μουσθένη και αναχώρηση για τα σύνορα. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και χρόνος για αγορές στα αφορολόγητα είδη 
(Duty Free). Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία στην πανέμορφη πόλη της 
Θράκης. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά Αλή Πασά (το μεγαλύτερο 
τσαρσί της πόλης) αλλά και στους τριγύρω πολυσύχναστους δρόμους 
γύρω από τον πεζόδρομο (Saraclar), όπου έχετε τη δυνατότητα εκτός 
από τις αγορές σας να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια βγαλμένα από μια 
άλλη εποχή και να δοκιμάσετε την τουρκική παραδοσιακή κουζίνα. Σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα παραδοσιακό τουρκικό χαμάμ που θα 
σας χαλαρώσει και θα σας γεμίσει ευεξία. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση πόλης)  
Πρωινό. Αναχώρηση για το επιβλητικό Σελιμιγιέ Τζαμί, έργο του μεγάλου 
αρχιτέκτονα ΜιμάρΣινάν, καθώς επίσης και την 2η σκεπαστή αγορά 
(Arasta Bazar), που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Έπειτα θα επισκεφτούμε 
το ξακουστό Μουσείο Υγείας, το σπουδαιότερο κοινωφελές ίδρυμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου με μεθόδους όπως η μουσική και η 
υδροθεραπεία θεράπευαν νοσήματα της ψυχής και του σώματος. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στα δύο καινούργια εμπορικά κέντρα της 
πόλης, το Erasta και το Margi Outlet, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
κάνετε αγορές όλων των ειδών. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 
διασκέδαση, φαγητό και ποτό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (460 χλμ.)  
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και για τις τελευταίες αγορές σας 
και αναχώρηση για την Ελλάδα. Περνώντας από το προάστιο Κάραγατς 
(Παλιά Ορεστιάδα), θα κάνουμε στάση για να επισκεφτούμε το 
Σιδηροδρομικό Σταθμό, απ’ όπου κάποτε περνούσε το θρυλικό Όριεντ 
Εξπρές (συρμός) και σήμερα στεγάζεται η Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Trakya. Στην ίδια περιοχή υπάρχει το μνημείο της 
Λοζάνης. Μετά από τον συνοριακό έλεγχο αναχώρηση για τη 
Θεσσαλονίκη, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας. 
 

Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

Hotel 
TRAKYA 3* 

129€ 

 με πρωινό 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +35€ 

 
 

Hotel 
EDIRNE PALACE 4* 

149€ 

με πρωινό 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +40€ 
 

Hotel 
MARGI 5* 

165€ 

 με πρωινό 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +70€ 
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.  



     ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ & ΝΟΒΙΣΑΝΤ   4 ημέρες 

 

 

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630 χλμ.) 

 Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βελιγράδι. 

Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων. Διέλευση και σύντομη στάση στο κατάστημα 

αφορολογήτων. Και περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις, φθάνουμε στην 

πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

 2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης) – ΖΕΜΟΥΝ  

Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα 

επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος 

χριστιανικός ναός των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο 

μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της 

χώρας, το Κοινοβούλιο, όπου μέχρι τη διάλυση της χώρας συνεδρίαζε το 

κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό 

Θέατρο, τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan, το φρούριο – 

κάστρο της πόλης, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων, το οποίο θεμελιώθηκε 

από τους Ρωμαίους και ολοκληρώθηκε από τους Οθωμανούς. Πανοραμικά θα 

θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα και  τη φυλακή 

Νεμπόισα, στην οποία φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων 

Ρήγας Φεραίος. Θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή 

και θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο 

Ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Θα καταλήξουμε 

στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έπειτα θα επισκεφθούμε το 

Ζέμουν ή αλλιώς Σεμλίνο, το οποίο τον 19ο αιώνα αποτέλεσε έδρα της 

Αυστροουγγαρίας και φιλοξένησε βασιλιάδες και ηγέτες. Επιστροφή στο 

Βελιγράδι και χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική 

κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ(προαιρετική 

εκδρομή) (90 χλμ.)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή 

στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα επισκεφθούμε 

τη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι 

Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 

το οινοποιείο της περιοχής με το διάσημο κρασί Bermet. Επόμενος σταθμός 

μας το Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που αποπνέει αέρα 

Αυστροουγγαρίας. Θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον 

ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και 

θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση στον κεντρικό πεζόδρομο. Το 

απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε 

παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα 

της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό 

Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών θα 

μας γοητεύσει.  

4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630 χλμ.) 

 Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται στις 

όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος 

ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τις 

απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ. 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
  

Hotel 
QUEEN ASTORIA 4* 

 

189€  
με πρωινό 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+80€ 

 
 

Προαιρετικές εκδρομές : 
           
Νόβι Σαντ  15€  
Κρουαζιέρα στο Δούναβη 12€ 

 
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του  
γραφείου µας. Τις 
διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Διατροφή . 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Δημοτικοί 
φόροι 10€. 

 



 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
 ΡΩΜΥΛΙΑ             4 ημέρες  

 
 

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΣΥΝΟΡΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (615 χλµ.)  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα του 
Προμαχώνα. Είσοδος στη Βουλγαρία και διασχίζοντας µια όµορφη 
φυσική διαδροµή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουµε στη 
Μαύρη Θάλασσα και στην κοσµική παραθαλάσσια πόλη, την 
Μεσήµβρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 
2η µέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ (230χλµ.)  

Πρωινό και περνώντας από την Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόμαστε προς 
την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σηµαντικό λιµάνι στα ανατολικά 
της χώρας και ψηφίζεται από τους Βούλγαρους ως η καλύτερη πόλη για 
να ζει κάποιος. Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η 
Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Αργότερα θα επισκεφτούμε 
και θα περιηγηθούμε στη Μονή Αλατζά, η οποία είναι χτισµένη ολόκληρη 
µέσα σε βράχο και αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόµενους 
τουριστικούς χώρους της χώρας. Επίσης θα δούµε τη Μητρόπολη, το 
δραµατικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και 
την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευµα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
3η µέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (90 χλµ.)  
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα 
επισκεφθούµε την Μονή του Αγ. Γεωργίου. Εκεί βρίσκονται εξαιρετικά 
σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουµε για την πόλη της Σωζόπολης. Ιδρύθηκε 
από Έλληνες αποίκους τον 7ο αιώνα π.Χ. και είχε την ονομασία Άνθεια, 
ενώ σύντομα μετονομάστηκε σε Απολλωνία εξαιτίας του ναού του 
Απόλλωνα που βρισκόταν στην περιοχή. Θα δούµε την παλιά πόλη, το 
Ναό του Αγ. Γεωργίου, όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη και το Ναό 
της Παναγίας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Πύργο (Burgas), μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη. 
Έπειτα αναχώρηση για Μεσήµβρια, την πόλη µε τις 42 εκκλησίες. Θα 
δούµε τα τείχη της Αγ. Σοφίας και τα παλιά λουτρά. Το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
 
4η µέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (615χλµ.)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή µας. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, κατευθυνόμαστε προς την Αλεξανδρούπολη. 
Στάση για φαγητό και συνεχίζουµε το ταξίδι µας. Άφιξη στην πόλη µας το 
απόγευµα 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

BEST WESTERN 
PLUS PREMIUM 

INN 4* 
Αρχαία Μεσημβρία   

 
Τιμή συμμετοχής  

219€ 
Με ημιδιατροφή  

 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+50€ 

 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στοξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων. 

 
 



 ΑΛΒΑΝΙΑ           4 ημέρες  

 
 

1η μέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΟΡΥΤΣΑ - ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ – 
ΤΙΡΑΝΑ  (490χλμ)  

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο. Αφού περάσουμε τα σύνορα 
της Κρυσταλλοπηγής περνάμε στην Αλβανία και κατευθυνόμαστε προς την 
Κορυτσά. Ιστορική πόλη πολύ κοντά στα σύνορα, η  6η μεγαλύτερη πόλη 
της Αλβανίας. Προσκύνημα στον Ιερό ναό της Αναστάσεως και χρόνος 
ελεύθερος. Συνεχίζουμε για Πόγραδετς στις όχθες της λίμνης Οχρίδας, 
απέναντι από τον Όσιο Ναούμ. Χρόνος για φωτογραφίες και συνεχίζουμε 
για την πρωτεύουσα της χώρας τα Τίρανα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Ξεκούραση. Αργά το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον Ορθόδοξο 
Καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Χριστού, (πολλά αρχιτεκτονικά σημεία 
του παραπέμπουν στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη ), ο 
όποιος αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης. Θα γνωρίσουμε το 
σπουδαιότατο έργο της Αυτοκέφαλης εκκλησίας της Αλβανίας, θα 
προσκυνήσουμε τον Επιτάφιο του Κυρίου, θα ακολουθήσουμε την 
περιφορά, και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

  2η μέρα: Μ. Σάββατο ΔΥΡΡΑΧΙΟ  - ΜΠΕΡΑΤ – ΤΙΡΑΝΑ(240χλμ) 
  Πρωινό. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την γνωριμία μας με την πολύχρωμη 

πόλη. Θα δούμε την τεράστια πλατεία Σκεντέρμπεη, το ιστορικό μουσείο 
της χώρας, το τζαμί  Ετέμ Μπέη, την πυραμίδα και άλλα. Συνεχίζοντας τη 
μέρα μας  κατευθυνόμαστε στην πανέμορφη πόλη του Δυρραχίου. Θα 
περιηγηθούμε στην πόλη και θα απολαύουμε τον καφέ μας στην 
εντυπωσιακή παραλία της. Επόμενος σταθμός μας το Μπέρατ,  είναι ένας 
από τους ωραιότερους προορισμούς στο ηπειρωτικό κομμάτι της Αλβανίας, 
χάρη στη φήμη που το συνοδεύει ως «Πόλη των Χιλιάδων Παραθύρων». 
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η UNESCO έχει εντάξει το παραδοσιακό του 
τμήμα στη λίστα με τα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επιστρέφουμε 
στα Τίρανα. Ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία 
της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του 
Χριστού, και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 

 3η μέρα : Κυριακή του Πάσχα ΤΙΡΑΝΑ – ΚΡΟΥΓΙΑ(80 χλμ) 
  Πρωινό και  αναχώρηση με προορισμό την ιστορική πόλη της Κρούγιας, την 

αετοφωλιά  και  γενέτειρα του εθνικού ήρωα της χώρας, του Γεωργίου 
Καστριώτη (Σκεντέρμπεη). Η Κρούγια υπήρξε  απόρθητο κάστρο και το 
μεγάλο κέντρο  αντίστασης στην εξάπλωση  των Οθωμανών – Τούρκων 
στα Βαλκάνια. Το Μουσείο του Σκεντέρμπεη, το παραδοσιακό παζάρι με τα 

τοπικά προϊόντα και η πανοραμική θέση της Κρούγιας πάνω από τις 
κεντρικές κοιλάδες της Αλβανίας, προσδίδουν στην πόλη μια  ξεχωριστή 
θέση. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας. Πασχαλινό γεύμα. Ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθεροι στα Τίρανα για 
πρόγραμμα της επιλογής σας. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα :  ΤΙΡΑΝΑ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ - ΚΑΚΑΒΙΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (580χλμ) 

Πρωινό και σήμερα θα  αφήσουμε τα Τίρανα για να κατευθυνθούμε προς το 
Αργυρόκαστρο, προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια πόλη 
κτισμένη επάνω σε οκτώ λοφάκια, σμιλεμένη εξολοκλήρου από πέτρα, κι 
ένα κάστρο βγαλμένο από παιδικό παραμύθι να την στεφανώνει και να την 
βαφτίζει. Χρόνος για σύντομη γνωριμία. Αφού γευματίσουμε εξ΄ ιδίων στη  
Δερβιτσάνη φτάνουμε στα σύνορα της Κακαβιάς, για να περάσουμε στην 
Ελλάδα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το 
βράδυ. 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

THEATRO city 
center 4* 

Τίρανα    

 
Τιμή συμμετοχής  

209€ 
Με πρωινό 

 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+90€ 

 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στοξενοδοχείο. 
Πρωινό. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων. 

 
 



 ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ    4 ημέρες 

 
 
1ημέρα : Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΓΙΑΔΑ – ΒΟΥΘΡΩΤΟ – 

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (400χλμ) 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας. Με ενδιάμεση στάση για 
καφέ φάνουμε στο συνοριακό σταθμό στο Μαυρομάτι. Έλεγχος διαβατήριων 
ή ταυτοτήτων, ψώνια από το κατάστημα αφορολογήτων, και μπαίνουμε στο 
έδαφος της Αλβανίας. Σε μικρή απόσταση από τα σύνορα θα επισκεφτούμε 
την αρχαία πόλη του Βουθρωτού, 7ου με 6ου αι. π. Χ. Αρχαία Ελληνική πόλη 
που βρισκόταν στην ελληνική περιοχή της Ηπείρου, και η οποία είναι 
κτισμένη πάνω σε χερσόνησο σε πηλώδες λιμάνι, δίπλα στη διώρυγα Βιβάρι 
που συνδέει τη λίμνη του Βουθρωτού με το στενό της Κέρκυρας. 
Διασχίζοντας την πεδιάδα του Βούρκου και τα Ελληνόφωνα χωριά προς τα 
παράλια του Ιονίου καταλήγουμε στους Αγ. Σαράντα. Η πόλη είναι κτισμένη 
πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Ογχησμό, που άκμασε στους 
Ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς ήταν εμπορικός σταθμός μεταξύ Ηπείρου και 
Ιταλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση 
και να παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο της πόλης. Διανυκτέρευση 
2ημέρα : Μ. Σάββατο ΤΕΠΕΛΕΝΙ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ – 
ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ (170χλμ) 

Πρωινό και αναχωρούμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Δρόπολης. Πρώτος 
σταθμός το Τεπελένι όπου θα δούμε τον ανδριάντα του Αλή πασά, το κάστρο 
της πόλης και τη όμορφη πλατεία του. Συνεχίζουμε για το Αργυρόκαστρο, 
πόλη προπύργιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Η παλιά πόλη με το 
εντυπωσιακό κάστρο της αποτελεί από το 2005 μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομίας, της Ουνέσκο. Χρόνος αρκετός για τη γνωριμία μας 
με την παλιά πόλη – κάστρο, και συνεχίζουμε για τη Δερβιτσάνη, με την 
ορθόδοξη εκκλησία της Θεοτόκου. Γεύμα εξ ιδίων, και επόμενος σταθμός 
μας οι Βουλιαράτες, όπου  θα επισκεφτούμε το Στρατιωτικό νεκροταφείο των 
Ελλήνων Πεσόντων του 1940-41. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στους 
Αγίους Σαράντα. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Ανάσταση. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Κυριακή του Πάσχα ΧΕΙΜΑΡΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΚΟΥΡΣΙ (120χλμ) 

Πρωινό και κάνοντας μια διαδρομή με πανέμορφες γαλάζιες παραλίες του 
Ιονίου φτάνουμε στην παραλιακή πόλη της Χειμάρας, όπου θα δούμε την 
ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Πάντων που έκτισε ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός.  Θα επισκεφτούμε το κάστρο ( σύντομη επίσκεψη.), και  θα κάνουμε 
βόλτα για καφέ στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στους Αγίους Σαράντα. 
Ξεκούραση. Το απόγευμα και εφ’ όσον μπορεί να ανέβει το πούλμαν ( αν δεν 
γίνονται έργα στο δρόμο ), θα επισκεφτούμε το κάστρο του Λεκούρσι, το 
όποιο κτίστηκε από το Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, σε ψηλό λόφο με 
πανοραμική θέα στην πόλη των Αγίων Σαράντα και την Κέρκυρα. Άλλως θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη των Αγίων Σαράντα. Διανυκτέρευση 
4η μέρα: ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(510χλμ) 

Πρωινό. Σήμερα η μέρα επιστροφής μας. Περνώντας πάλι το συνοριακό 
έλεγχο στο Μαυρομάτι, κατευθυνόμαστε προς τα Γιάννενα. Την πανέμορφη 
πόλη όπου ακόμη υπάρχει ο ήχος του Ισλάμ. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ 
ιδίων και βόλτα στο μόλο της πόλης. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.  

 

Τιμή συμμετοχής: 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

PALMA CITY 4* 

209€ 
Με Ημιδιατροφή 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου  
+65€ 

 
 

 

 
Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές 
µε πούλμαν του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. Διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. 
Ασφάλεια αστικής και 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.  
 



    ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 3 ημέρες 

 
Άγιοι Σαράντα – Χειμάρρα - Βουθρωτό - Δερβιτσάνι -   
Αργυρόκαστρο - Βουλιαράτες  

 
1ημέρα: Μ. Σάββατο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΓΙΑΔΑ – ΒΟΥΡΘΩΤΟ – 
ΆΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (400χλμ) 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας.  Με ενδιάμεση στάση 
έξω από την πόλη των Γρεβενών (για καφέ) φθάνουμε στο συνοριακό 
σταθμό Μαυρομάτι. Έλεγχος ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ψώνια από το 
κατάστημα αφορολόγητων ειδών και μπαίνουμε στο έδαφος της 
Αλβανίας. Σε μικρή απόσταση από τα σύνορα επίσκεψη στην αρχαία 
πόλη Βουρθωτό του 7ου με 6ο αιώνα π.Χ. Αρχαία Ελληνική πόλη και 
αρχαιολογικός χώρος που βρισκόταν στην ελληνική περιοχή της 
Ηπείρου η οποία είναι χτισμένη πάνω σε χερσόνησο σε πηλώδες λιμάνι, 
δίπλα στην διώρυγα Βιβάρι που συνδέει τη λίμνη του Βουρθωτού με το 
στενό της Κέρκυρας. Διασχίζοντας την πεδιάδα του Βούρκου και τα 
ελληνόφωνα χωριά προς τα παράλια του Ιονίου απέναντι από την 
Κέρκυρα, καταλήγουμε στους Άγιους Σαράντα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το απόγευμα μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στην 
παραλιακή και στο παλιό λιμανάκι. Η πόλη είναι κτισμένη πάνω στα 
ερείπια της αρχαίας πόλης Ογχησμό που άκμασε στους Ρωμαϊκούς 
χρόνους καθώς ήταν εμπορικός σταθμός μεταξύ Ηπείρου και Ιταλίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και παρακολούθηση της Ανάστασης Του 
Κυρίου. Διανυκτέρευση.     
 
2ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΧΕΙΜΑΡΡΑ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (120χλμ) 

Πρωινό και μέσα από μια διαδρομή με πανέμορφες γαλάζιες παραλίες 
θα κάνουμε την πρώτη μας στάση  στην παραλιακή πόλη Χειμάρρα, 
όπου θα δούμε το παλιό χωριό, το  ναό των Αγίων Πάντων όπου εκεί θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ορθόδοξη εκκλησία που έκτισε ο Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός. Βόλτα και καφέ στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή 
στους Άγιους Σαράντα και επίσκεψη στο κάστρο του Λεκουρσή το οποίο 
κτίστηκε με εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή σε ψηλό λόφο με 
πανοραμική θέα στην πόλη των Αγίων Σαράντα και στην Κέρκυρα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.   
 
3ημέρα: ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗ  – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΕΠΕΛΕΝΙ – 
ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (470χλμ)  

Πρωινό και αναχωρούμε για τα ελληνόφωνα χωριά της Δρόπολης και το 
κεφαλοχώρι της, την Δερβιτσάνη όπου θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία 
της Θεοτόκου. Επόμενη στάση το Αργυρόκαστρο, πόλη προπύργιο της 
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Το ιστορικό κέντρο αποτελεί από το 
2005 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. 
Συνεχίζουμε για την πόλη Τεπελένι όπου θα δούμε τον ανδριάντα του 
Αλή Πασά, το κάστρο του Τεπελένι και την Κλεισούρα. Συνεχίζοντας θα 
κάνουμε στάση στους Βουλιαράτες όπου βρίσκεται το Στρατιωτικό 
νεκροταφείο των Ελλήνων Πεσόντων του 1940-41. Κάνοντας τις  
απαραίτητες στάσεις καθοδόν φθάνουμε στην πόλη µας το βράδυ. 

 

Τιμή συμμετοχής: 
 

Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

Hotel 

PALMA CITY 4* 

159€ 
Με Ημιδιατροφή 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου  
+45€ 

 
 
 

 

 
Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές 
µε πούλμαν του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. Διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. 
Ασφάλεια αστικής & 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.  

 
 



ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΩΝ 
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ   4  ημέρες  

 
1ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση με προορισμό το Μαυροβούνιο. 
Περνώντας από την Αλβανία θα δούμε τα Τίρανα με τα χαρακτηριστικά 
κτίρια που χρωματίστηκαν έντονα ώστε οι προσόψεις τους να θυμίζουν 
γιγάντιους καμβάδες pop art, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι 
ανανέωσης. Επίσης θα δούμε τον μοναδικό ορθόδοξο ναό της 
Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς 
ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια. Συνεχίζουμε για το Μαυροβούνιο και 
την Μπούντβα με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα δύο χιλιάδων χρόνων 
στενά της δρομάκια και τα όμορφα μικρά της καταστήματα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο. 
2ημέρα : ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 

Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Κότορ που είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο 
ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο 
αιώνα. Ο Κόλπος του Κότορ, που είναι και 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 στο Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου.  Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Μπούτβα. Θα ξεκινήσουμε 
την περιήγηση της από την μαρίνα όπου είναι αραγμένα πανάκριβα 
πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα βρίσκεται βόρεια της Παλαιάς Πόλης και από 
εκεί ξεκινά και η Σλοβένσκα Ομπάλα που είναι ο πεζόδρομος 
περιπάτου. Από εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των 
βενετσιάνικων τειχών για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε 
κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της Παλαιάς Πόλης, πάνω στα 
ερείπια παλαιών οχυρώσεων.  Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. 
Το απόγευμα δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
3ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (προαιρετική εκδρομή) – Ξενάγηση πόλης - 
Game of Thrones Walking tour 
Πρωινό και  αναχωρούμε για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για 
περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και 
καλοδιατηρημένα 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 γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Game of 
Thrones. Αναχώρηση για την Μπούτβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
δείπνο.  
4ημέρα :ΜΠΟΥΤΒΑ  – ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Θα περάσουμε από τις 
όχθες της λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια 
πανίδα και μέσω Πόγραδετς θα φτάσουμε   στα σύνορα της 
Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας. 
 

 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/ 4 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 
 

Hotel 

BRACERA 4* 

209€ 

 με ημιδιατροφή  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +90€ 

 
 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τρεις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας. 

Ημιδιατροφή. Δωρεάν χρήση του 
spa center που διαθέτει το 
ξενοδοχείο. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.  

Checkpoints& Δημοτικοί Φόροι 

15€ ανά άτομο 

Προαιρετική εκδρομή στο 

Ντουμπρόβνικ : 30€ ενήλικας – 

20€ παιδί έως 12 ετών  

(ελάχιστη συμμετοχή 25 άτομα )  

 


	3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΟΧΡΙΔΑ περιήγηση πόλης  – ΣΤΡΟΥΓΓΑ
	Σημείωση : Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα και η περιήγηση στην πόλη της Οχρίδας γίνεται το απόγευμα της 2ης μέρας
	Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην γραφική Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμόνα. Συνεχίζουμε με προορισμό το Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. ...
	2η μέρα: ΣΟΦΙΑ (ξενάγηση πόλης)
	Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην περιήγηση και γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Όπερα, την Εκκλησία σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφσκι με τους χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανε...
	3η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλμ.)
	Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο εμπόριο και στις επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία τ...
	4η μέρα: ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.)
	Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην αγορά της πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ’ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. Νέφσκι. Το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, ε...
	1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630 χλμ.)
	Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων. Διέλευση και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων. Και περνώντας περιφερειακά από Σκόπια, Νις, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι...
	2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση πόλης) – ΖΕΜΟΥΝ
	Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ηγέτη που ...
	3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ(προαιρετική εκδρομή) (90 χλμ.)
	Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα επισκεφθούμε τη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci), ...
	4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630 χλμ.)
	Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Νις, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ η φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν. Άφιξη στη...

