
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (5 ΗΜΕΡΕΣ) 

1η ημέρα: Ιωάννινα –  Μπούντβα -  27/04/2018 

 Αναχώρηση από Ιωάννινα  συνεχίζουμε για το συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς, 

άφιξη (σύνορα). Αφού περάσουμε τις πόλεις Αργυρόκαστρο, Τεπελένι,  Φιέρι, Λουσνιέ, 

Καβαγιέ, και τα σύνορα (Σκόδρα), μπαίνουμε στο Μαυροβούνιο (Τσρνα Γκόρα),το «Μόντε 

Κάρλο των Βαλκανίων». Η πρώτη πόλη που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας είναι το 

Μπαρ, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Άφιξη στη Μπούτβα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης μέσα στο κάστρο. 

Ερευνητές και ιστορικοί υποστηρίζουν πως η παλιά πόλη ήταν αρχικά νησί και αργότερα 

ενώθηκε με την ακτή σχηματίζοντας έναν αμμώδη ισθμό. Λέγεται πως η περιοχή 

ανακαλύφθηκε από κάποιον Έλληνα ναυτικό που ονομαζόταν Boutoua. Αργότερα τις ακτές 

του Μαυροβουνίου κατέλαβαν οι Βενετοί, την επιρροή των οποίων βλέπουμε και στην 

αρχιτεκτονική των κτιρίων της παλιάς πόλης. Στην παλιά πόλη της Μπούντβα, όπου 

κυριαρχεί η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, θα θαυμάσουμε τις εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη, 

της Αγίας Μαρίας της Πούντα και της Αγίας Τριάδας, το Εθνογραφικό Μουσείο με εκθέματα 

από την ίδρυση της πόλης και θα δούμε το φρούριο – Σιταντέλ – που χρονολογείται από τον 

5ο–6ο αιώνα π.Χ. Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση.  

 

Κακαβιά  - σύνορα Μαυροβούνιο:  6,5 ώρες  

Σύνορα – Μπούτβα: 2,5 ώρες  

  

2η ημέρα: Μπούντβα  - Ντουμπρόβνικ  - 28/04/2018 
Μετά το πρωινό μας, νωρίς το πρωί αναχώρηση για το μαργαριτάρι της Αδριατικής, 

όπως αποκαλούν το Ντουμπρόβνικ και αμέσως ξεκινάμε την ξενάγηση σε μια από τις 

ομορφότερες πόλεις της Μεσογείου, προστατευόμενη από την UNESCO . Στην πόλη με την 

ονομασία ‘Ραγκούσα’ θα δούμε τα ανάκτορα του Σπόνζα του 16ου αιώνα, το παλάτι των 

Ρέκτορς, τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του προστάτη της πόλης του Αγίου Βλασίου, 

το Φραγκισκανό μοναστήρι και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. Θα μπούμε από 

την πύλη Πιλ και θα βγούμε από την πύλη Πλος ή και αντίστροφα, όπου θα δούμε επίσης 

τη μικρή και τη μεγάλη κρήνη του Ονούφριου, καθώς και τα φρούρια Μινσέτα, Μποκάρ, 

Σεντ Ιβάν, Ρεβελίν και Λοβρίτζενακ και θα προσκυνήσουμε στη Ορθόδοξη Σέρβικη 

εκκλησία. Η Παλιά Πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα. Χρόνος 

ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και προαιρετικά προγράμματα (κρουαζιέρα στο Λοκρυομ 

και τελεφερίκ). Δείπνο στο ξενοδοχείο – διανυκτέρευση. 

 

 



Μπούτβα – Ντουμπρόβνικ: 3,5 ώρες (χωρίς να υπολογίζουμε τη διέλευση μας από 

τα σύνορα) 

 

3η ημέρα:  Ντουμπρόβνικ   - Μόσταρ  - Ντουμπρόβνικ – 29/04/2018 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το ΜΟΣΤΑΡ,  με τη  διάσημη  γέφυρα  

ΣΤΑΡΙΜ  του  ποταμού  ΝΕΡΕΤΒΑ,  που  μετά την αρκετά ταραγμένη ιστορία της, 

ανακατασκευάστηκε  και   αποτελεί σήμερα ένα σύμβολο ενότητας για όλα τα Βαλκάνια. Το 

όνομα της πόλης οφείλεται στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και τους πύργους στις άκρες 

της, που ονομάζονται "φύλακες της γέφυρας" (μοστάρι). Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί 

Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO. Επιβίβαση στο πούλμαν και άφιξη το 

απόγευμα στο Ντουμπρόβνικ. Διανυκτέρευση. 

 

 Ντουμπρόβνικ – Μόσταρ: 3-3,5 ώρες (χωρίς τα σύνορα και μια 30’ στάση για καφέ)  

 

   

  

4η ημέρα:  Ντουμπρόβνικ – Κοτορ – Μπουτβα - 30/04/2018 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μετά από την γραφική μας διαδρομή στον 

κόλπο του Κότορ φτάνουμε στην πόλη του  Κότορ όπου ξεχωρίζουν τα Παλιά Τείχη, η Παλιά 

Πόλη με τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνος από τον 12ο αιώνα και η μαρίνα 

με τα πανάκριβα κότερα. Πάνω από την πόλη του Κότορ δεσπόζει το κάστρο στο οποίο για 

να ανέβεις πρέπει να ‘σκαρφαλώσεις’ 1.200 σκαλοπάτια για το φρούριο του Αγ. Γεωργού.  

Το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Μπουτβα και χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση.  

Ντουμπρόβνικ – Κότορ: 3,5 ωρες (χωρίς τα σύνορα) 

Κότορ – Μπούτβα: 35 λεπτά 

 

5η ημέρα: Μπουτβα –Αργυρόκαστρο – Ιωάννινα  - 01/05/2017 

 Πρωινό και στην συνέχεια μέσω της παραθαλάσσιας διαδρομής που θα 

ακολουθήσουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε το όμορφο νησάκι του Αγίου 

Στεφάνου και συνεχίζουμε για τα σύνορα Κακαβιάς.  Διέλευση των συνόρων. Κατεύθυνση 

προς τα Ιωάννινα. 

  

Μπούτβα – σύνορα Αλβανίας:   2,5 ώρες 

Σύνορα Αλβανίας   - Κακαβιά:  6,5 ώρες  

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο: 230€ 

Αναχώρηση στις 06:00π.μ. από Νομαρχία 

 



 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

- Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων (2 διανυκτερεύσεις στη Μπούτβα και 2 στο 

Ντουμπρόβνικ) 

(Ξενοδοχεία: Μπούτβα 27/4 – Hotel Alexander 4*, Dubrovnik 28-29/4 – Astarea 
4*, Μπούτβα 30/4 – Hotel Tara 4*) 

- Πρωινό σε μπουφέ 

- Βραδινό σε μπουφέ 

- Είσοδοι χωρών 

- Check point στο Kotor 

- Check point στο Dubrovnik 

- Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 

- Εισιτήρια εισόδου στην παλιά πόλη του Kotor 

- Αρχηγός-ξεναγός από τα ελληνοαλβανικά σύνορα για όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

- Τοπικός ξεναγός στο Dubrovnik 

- Μετακινήσεις του πούλμαν του γραφείου μας  

 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται: 

- Είσοδοι μουσείων 

- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

 

 

 Κατάθεση προκαταβολής μέχρι Παρασκευή 13 Απριλίου. 

 Η έγκαιρη κατάθεση προκαταβολής συντελεί στην κράτηση των 

προτεινόμενων ξενοδοχείων. Σε περίπτωση που ο απαραίτητος αριθμός 

συμμετεχόντων συμπληρωθεί πέραν της ημερομηνίας που αναγράφεται 

παραπάνω ενδέχεται τα ξενοδοχεία να είναι άλλα. Η εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί με ελάχιστο αριθμό 45 συμμετοχών. 

 Λογαριασμοί Τραπεζών: 

 

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Λογαριασμός: 660 110 250 1701 

ΙΒΑΝ: GR 97 017 160 1000 66 0110 250 1701 

 

2. ALPHA BANK 

Λογαριασμός: 40 300 2101 00 7594 

IBAN: GR 7801 4040 3040 300 2101 00 7594 

 

Όνομα δικαιούχου: Σιούλας Γεώργιος 

 

Παρακαλούμε πολύ να σημειώνετε το όνομα του καταθέτη και την αιτιολογία «Προκαταβολή για 

εκδρομή στο Ντουμπρόβνικ». 

 

 Παρακαλείσθε να ενημερώνετε τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του 

Π.Γ.Ν.Ι., κ. Φλούδα Γεώργιο ότι έχετε προβεί στην κατάθεση προκαταβολής, 

καθώς επίσης και να προσκομίζετε φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

 Η εξόφληση πρέπει αυστηρά πέντε μέρες πριν την αναχώρηση. 



 

 

 

 

 

 


