
 

ΣΕΡΒΙΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 7 Μέρες  
 

Διανυκτερεύσεις: Βελιγράδι (1), Λιουμπλιάνα (3), Ζάγκρεμπ (2) 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΠΝΑ 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ: Κόστος €80  

 

Αναχώρηση: 02/08 

Τιμές ανά άτομο: Δίκλινο/Τρίκλινο €1060 / Μονόκλινο €1255 / Παιδί €660 

 

Απευθείας πτήσεις με AIR SERBIA  

Τρίτη       JU507 Λάρνακα – Βελιγράδι 04:05 – 05:45  

Δευτέρα JU506 Βελιγράδι – Λάρνακα 23:55 – 03:20 (επόμενη μέρα) 

 
1η Μέρα: Λάρνακα – Βελιγράδι – Ξενάγηση  

Αναχώρηση για Βελιγράδι, άφιξη υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο, άμεση παραλαβή δωματίων, πρόγευμα και ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα θα 

έχουμε ξενάγηση της πόλης του Βελιγραδίου. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο φρούριο και 

το πάρκο Καλεμεγκτάν, το οποίο είναι κοντά με τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο Κνεζ 

Μιχαήλοβα. Στη συνέχεια, θα περάσουμε από την Μητρόπολη του Βελιγραδίου, το γεφύρι 

Μπράνκο, συνεχίζουμε προς το νέο Βελιγράδι. όπου θα δούμε τη νέα γέφυρα Άντα, το πάρκο 

Τόπσιντερ, τις αριστοκρατικές περιοχές Ντέτινιε και θα καταλήξουμε στον Ναό του Αγίου 

Σάββα μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες Εκκλησίες στον κόσμο. Θα περάσουμε από τα 

καταστρεμμένα από τον τελευταίο πόλεμο κτήρια και θα δούμε το κτήριο της Κυβέρνησης, το 

Κοινοβούλιο και το Δημαρχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. Σας 

προτείνουμε αργά το βράδυ να απολαύσετε το ποτό σας σε ένα από τα μπαράκια στον 

ποταμό Δούναβη. 

 

2η Μέρα: Βελιγράδι – Λιουμπλιάνα 

Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές σας με τελικό προορισμό τη Λουμπλιάνα, την 

πρωτεύουσα της Σλοβενίας, μικρή σε μέγεθος αλλά με φυσικές ομορφιές, πανέμορφα κτήρια 

και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Πλατείες και στενά δρομάκια γεμάτα τραπεζάκια για καφέ και 

πλανόδιους μουσικούς να διασκεδάζουν τους περαστικούς. Στη διάρκεια της διαδρομής θα 

έχουμε στάση για καφέ και γεύμα (προαιρετικό). Άφιξη στη Λιουμπλιάνα το απόγευμα. 

Παραλαβή δωματίων ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα: Λιουμπλιάνα Ξενάγηση – Λίμνη και κάστρο Μπλεντ – Μίνι Βαρκάδα 

Πρόγευμα και ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε τη γέφυρα του Δράκου, 

την τριπλή γέφυρα, το παλαιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, την 

κεντρική πλατεία Φράντζε Πρεσέρν με τις πολλές καφετέριες και μπαράκια. Συνεχίζουμε για την 

εντυπωσιακή Φραγκισκανική Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επίσης θα δούμε 

από μακριά το κάστρονα δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Συνεχίζουμε για τη λίμνη 

Μπλεντ, φημισμένη για το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο 

κάστρο του Μπλεντ που βρίσκεται πάνω στο μετέωρο βράχο, όπου από ψηλά θα έχουμε µια 

πανοραμική και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Στη συνέχεια, θα έχουμε μία περίπου ώρα 

βαρκάδα στη λίμνη με γόνδολες, απολαμβάνοντας την πανοραμική εικόνα των Αλπικών 

βουνών που περιβάλλουν τη λίμνη, μέχρι το ρομαντικό νησάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

δείπνο. Για το βράδυ προτείνουμε βόλτα στις πλατείες της πόλης.  

 

4η Μέρα: Λιουμπλιάνα – Πιράν – Παράλια Αδριατικής – Πορτορόζ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αδριατική θάλασσα, όπου θα δούμε 

μέρος των Δαλματικών ακτών. Θα δούμε την πανέμορφη μεσογειακή πόλη Πιράνπου που 

βρίσκεται στην νότια άκρη της ομώνυμης χερσονήσου, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 

Θα περπατήσουμε στο κέντρο της παλιάς πόλης το οποίο εξακολουθεί να είναι τέλεια 



 

διατηρημένο, με πέτρινα σοκάκια, συμπαγή σπίτια, ιστορικά και θρησκευτικά κτίρια, όμορφα 

βενετσιάνικα παλάτια, πλατειές, μουσεία και γκαλερί. Επόμενος σταθμός μας το γνωστό 

ιαματικό τουριστικό θέρετρο Πορτορόζ και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε 

τη μοναδική παραλία που βρίσκεται μεταξύ Κροατίας και Ιταλίας. Στην επιστροφή, θα 

περάσουμε μέσα από περιοχή πλούσια με ελαιώνες αλλά και αμπελώνες. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η Μέρα: Λιουμπλιάνα – Σπήλαια Ποστόινα – Ζάγκρεμπ Ξενάγηση  

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Κροατίας το 

Ζάγκρεμπ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε τα σπήλαια Ποστόινα, το δεύτερο μεγαλύτερο 

σπηλαικό συγκρότημα στον κόσμο. Είναι ένας υπέροχος φυσικός σχηματισμός 

αλληλένδετων σπηλαίων, με σταλακτίτες, σταλαγμίτες που το θέαμα που προσφέρουν είναι 

μαγευτικό. Η διαδρομή με το τρενάκι με τους ειδικά φωτισμένους σταλαγμίτες και σταλακτίτες 

σε διάφορα εντυπωσιακά σχήματα, χαρίζουν μια μοναδική εμπειρία και απόλαυση. 

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την Κροατία, άφιξη στο Ζάγκρεμπ και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Παραλαβή δωματίων, τακτοποίηση και ξεκούραση. Το απόγευμα θα έχουμε 

ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε τη λεωφόρο Κύριλλου και 

Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την 

Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός 

Ναός και η Αρχιεπισκοπή με το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

6η Μέρα: Ζάγκρεμπ – Λίμνες Πλίβιτσε – Μίνι Βαρκάδα 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το εθνικό πάρκο των λιμνών Πλίτβιτσε, μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θεωρείται το μεγαλύτερο αξιοθέατο και 

το πιο δημοφιλές της Κροατίας. Είσοδος στο πάρκο με τις δεκαέξι λίμνες, άλλες ψηλότερα και 

άλλες χαμηλότερα, απλώνεται σε έκταση περίπου 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι λίμνες 

συνδέονται μεταξύ τους μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και 

ορχιδέες. Τα νερά τους σχηματίζουν καταρράκτες και το θέαμα είναι μοναδικό. Θα 

περπατήσουμε στα ξύλινα μονοπάτια απολαμβάνοντας το πράσινο της φύσης και όλες τις 

αποχρώσεις του γαλάζιου. Θα έχουμε και βαρκάδα όπου θα απολαύσουμε την θέα από τις 

λίμνες. Στην περιοχή με τις 12 πάνω λίμνες, τα τοπία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά με άγρια και 

πυκνότερη βλάστηση, που το χρώμα των νερών αλλάζει ανάλογα με την ώρα της μέρας. 

Χρόνος ελεύθερος για γεύμα (προαιρετικό) σε εστιατόριο κοντά στις λίμνες. Επιστροφή στο 

Ζάγκρεμπ και το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση σας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η Μέρα: Βελιγράδι – Πολυκατάστημα – Λάρνακα 

Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές μας, με προορισμό το Βελιγράδι όπου θα 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στο Βελιγράδι όπου θα σταματήσουμε σε 

ένα από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα για ψώνια και φαγητό (προαιρετικό). Μεταφορά 

στο αεροδρόμιο γύρω στις 21:00 για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη τα ξημερώματα της 

8ης μέρας.   

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μικρή χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

 Early check in με επιπλέον πρόγευμα κατά την πολύ πρωινή άφιξη. 

 Κέρασμα καφέ στο κέντρο της πόλης. 

 1 διανυκτέρευση στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* με  πρόγευμα. 

 3 διανυκτερεύσεις στη Λουμπλιάνα σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.  

 2 διανυκτερεύσεις στο Ζάγκρεμπ σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα. 

 6 δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 



 

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικός έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός  για όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας. 

 Ξεναγήσεις με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό. 

 Εισιτήρια εισόδων Λίμνες Πλίβιτσε / Σπήλαια Ποστόινα / Λίμνη Μπλεντ 

 Βαρκάδα Πλίβιτσε και Μπλεντ όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ποτά στα φαγητά. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 Ασφάλεια ταξιδιού. 

 

 
Σημειώσεις:  

 Δεν προσφέρεται φαγητό στο αεροπλάνο. 

 Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να 

παραλειφθεί καμία υπηρεσία. 

 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων και 

κανονισμών.  

 


