
         Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος)  

Τηλ : 2610221947 & 274807 

    Site: www.georgadastravel.gr  

                  Mail: info@georgadastravel.gr 

Με τη φινέτσα της Ευρώπης & 

την απλότητα των Βαλκανίων  
 

 

 

 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ –  ΒΟΡΕΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ -  ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ  - ΣΠΗΛΑΙΑ 

ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΟΠΑΤΙΑ – ΡΙΕΚΑ –ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ  - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
 

7ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ : 13 – 19/ 8 /2022 

 
Μαγευτείτε από την εκρηκτική ομορφιά του Βελιγραδίου, τον ρομαντισμό της Λουμπλιάνας, 

την όμορφη πρωτεύουσα της Κροατίας το Ζάγκρεμπ και τις εκπληκτικές εικόνες της φύσης 

στις Λίμνες  Μπλέντ και Πλίτβιτσε . Το μοναδικό σπήλαιο Ποστόινα , η υπέροχη Οπάτια και η 

Ριέκα συμπληρώνουν το παζλ των μοναδικών εικόνων αυτής της εκδρομής που 

συμπληρώνεται από τις πλούσιες ξεναγήσεις και τις καλές μας υπηρεσίες . Όλα αυτά είναι το 

δέλεαρ για αυτό το εκπληκτικό ταξίδι !!Ετοιμάστε τις βαλίτσες σας και φύγαμε !!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η: ΠΑΤΡΑ – (Περιοχή) ΝΙΣ  Συγκέντρωση και αναχώρηση από Πλατεία Ομόνοιας ώρα 05:00 

πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Ιωάννινα. Σύντομη στάση για καφέ και συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας 

Οδού. Θα διασχίσουμε την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και πάντα μέσω της Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε στην 

Ημαθία, όπου στο ύψος του Πλατάνου θα κάνουμε άλλη μία σύντομη στάση. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα 

Ελληνο – Σκοπιανά σύνορα και τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Διατυπώσεις, διέλευση συνόρων και 

διασχίζουμε τη χώρα των Σκοπίων παράλληλα με τον Αξιό ποταμό, που εδώ γίνεται Βαρδάρης. Μετά από 

πορεία 4,5 ωρών περίπου με μια ενδιάμεση στάση για καφέ, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διατυπώσεις, 

διέλευση. Συνεχίζουμε την πορεία μας διασχίζοντας καταπράσινες περιοχές, χωριά και πόλεις όπως Βράνια – 

Νις. Άφιξη το απόγευμα στην περιοχή  Νις, τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, δείπνο, διαν/ση. 
  

 

http://www.georgadastravel.gr/
mailto:info@georgadastravel.gr


Ημέρα 2η: ΝΙΣ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ   Πρωινό και ώρα 08:00 π.μ. αναχώρηση μέσω του αυτοκινητόδρομου  για τα 

σύνορα Σερβίας – Κροατίας. Διέλευση και άφιξη στην Κροατική πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ. Ξενάγηση της πόλης η 

οποία περιβάλετε από δάση και πάρκα και βρίσκετε στις πλαγιές του όρους Μενβεντνίτσα.  Θα ξεκινήσουμε από 

την Άνω πόλη με τα λιθόστρωτα σοκάκια. Θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον επιβλητικό ναό του Αγ. Μάρκου με το 

καμπαναριό, τον Πύργο με την πέτρινη πύλη. Κατηφορίζοντας περιπατητικά προς την Κάτω πόλη θα 

διασχίσουμε τα μικρά δρομάκια μέχρι την κεντρική πλατεία με την εμπορική κίνηση και τον επιβλητικό 

Καθεδρικό Ναό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, φωτογραφίες. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο ξεν/χείο, 

ξεκούραση .Δείπνο, διαν/ση. 

 

Ημέρα 3η: ΖΑΓΚΡΕΜΠ –ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ  Πρωινό και ώρα 08:30 αναχώρηση για ένα 

μαγευτικό μέρος το Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίβιτσε με τις δεκαέξι λίμνες όπου η κάθε μία βρίσκεται σε 

διαφορετικό επίπεδο και συνδέεται με τις υπόλοιπες με καταρράκτες νερών που πέφτουν από την μία στην 

άλλη δημιουργώντας ένα φανταστικό θέαμα. Όσοι θέλουν θα περπατήσουμε μια διαδρομή μέσα στο πάρκο, να 

κάνουμε βαρκάδα και θα επιστρέψουμε με το ειδικό τρενάκι. Όσοι δεν ακολουθήσουν θα έχουν χρόνο για 

καφέ και βόλτες στην γύρω περιοχή που επίσης είναι πολύ όμορφη. Το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της 

Σλοβενίας τη ρομαντική πόλη της Λουμπλιάνας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.  

 

Ημέρα 4η : ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΟΠΑΤΙΑ – ΡΙΕΚΑ  Πρωινό και ώρα 08:00 αναχώρηση για τα περίφημα 

Σπήλαια Ποστόινα με τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να σχηματίζουν καταπληκτικές παραστάσεις. Με το 

ειδικό τρενάκι θα διασχίσουμε ένα μεγάλο μέρος του σπηλαίου και το υπόλοιπο περπατώντας. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Οπατίγια την οποία αποκαλούν « Νίκαια της Αδριατικής» με την ειδυλλιακή 

παραλιακή λεωφόρο, τα μαγαζάκια, τα επιβλητικά αρχοντικά, τους κήπους με τις βουκαμβίλιες και τις μανόλιες 

και θα έχουμε χρόνο για βόλτα, φωτογραφίες, φαγητό. Σύντομη επίσκεψη και στην Ριέκα και αργά το 

απόγευμα επιστροφή στο ξεν/χείο μας, δείπνο, διαν/ση. 

 

 Ημέρα 5η: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ  -  ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Πρωινό και πριν 

αποχαιρετήσουμε την ρομαντική πρωτεύουσα της Σλοβενίας σύντομη περιήγηση στην όμορφη Λουμπλιάνα. Η 

πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του Λουμπλιάνα ποταμού που της έχει δώσει και το όνομά του. Θα δούμε την 

πλατεία Πρέσερεν με το έντονο Ιταλικό στυλ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Νικολάου, το Αρχιεπισκοπικό Παλάτι, 

την γέφυρα των Δράκων, το Δημαρχείο κ.α. Χρόνος για καφέ και φωτογραφίες. Στην συνέχεια αναχώρηση για 

το παραμυθένιο τοπίο της Λίμνης Μπλέντ στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων. Επίσκεψη στο κάστρο του 

Μπλέντ με την πανοραμική εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης και θα έχουμε χρόνο για βόλτα, φαγητό. Στην 

συνέχεια αναχώρηση για την Σερβική πρωτεύουσα, το όμορφο Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξεν/χείο 

μας, πρώτη γνωριμία, δείπνο, διαν/ση. 

 

Ημέρα 6η : ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΚΟΠΙΑ  Πρωινό και ώρα 09:00 ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το 

Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο, το Εθνικό Θέατρο , το κάστρο Καλεμεγδάν με την θέα στη συμβολή των 

ποταμών Δούναβη και Σάβα, θα δούμε τον Πύργο Νεμπόζια όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος, τον Άγιο 

Σάββα, το σπίτι των Λουλουδιών και άλλα. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για βόλτες και ψώνια στη Κνέζ 

Μιχαήλοβα. Αφήνουμε την όμορφη πόλη του Βελιγραδίου με κατεύθυνση προ τα σύνορα Fyrom. Διατυπώσεις, 

διέλευση και νωρίς το βραδάκι θα βρεθούμε στην πρωτεύουσα Σκόπια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 

δείπνο, διαν/ση.  

 

Ημέρα 7η : ΣΚΟΠΙΑ - ΠΑΤΡΑ Πρωινό, σύντομη περιήγηση στο κέντρο λίγο χρόνος ελεύθερος και 

αναχώρηση για τα σύνορα της Γευγελής. Διατυπώσεις, διέλευση συνόρων και μέσω Εγνατίας Οδού θα 

επιστρέψουμε στην πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό, ξεκούραση.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
Παρατήρηση! Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στην σειρά των επισκέψεων χωρίς βέβαια 

παραλήψεις. 
 



 

 

 

 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ :  Για κρατήσεις έως 13/7/2022 

Τιμή συμμετοχής κατ ‘άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  : 480,οο€ 

Από 14/7/22 η τιμή διαμορφώνεται στα 498,οο€ ανά άτομο .  

 

Επιπλέον χρέωση 1κλινου κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 150,oo€ 

 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  
 Την μεταφορά, περιηγήσεις με το πούλμαν 

 Επτά (7) διαν/σεις σε ξεν/χεία  3* και 4*  

 Ημιδιατροφή  - Επτά (7) πρωινά & (7) δείπνα) 

 Τοπικούς Ελληνόφωνους ξεναγούς σε Ζάγκρεμπ – Βελιγράδι – Λουμπλιάνα   

 Συνοδό γραφείου – ξενάγηση 

 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

 Φ.Π.Α 24% 

Δεν περιλαμβάνει : Ποτά στην διάρκεια των δείπνων, εισόσους σε μουσεία και  χώρους όπως  π.χ το 

Σπήλαια Ποστόινα, Λίμνες Πλίβιτσε , φόρους διαν/σης  στα ξεν/χεία, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο και γενικά ότι ρητά  δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να έχετε 

ταυτότητα τελευταίας δεκαπενταετίας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ τα οποία και 

θα πρέπει να προσκομίζεται στο γραφείο με την δήλωση συμμετοχής σας για 

καταγραφή απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την διέλευση συνόρων. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

μέτρα όπως απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται 

τακτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και 

εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το 

εσωτερικό περιβάλλον. Η μάσκα είναι υποχρεωτική μέσα στο λεωφορείο. 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής σε μετρητά  ποσού 200,οο€  

κατ΄άτομο ή μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου (ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 

ALPHA) . Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει με μετρητά ή μέσω πιστωτικής - xρεωστικής 

κάρτας  έως 1/8/22 διότι σύμφωνα και με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει 

να είναι προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής και ιδιαίτερα στο 

εξωτερικό όπου χρειάζεται περίσσότερη διαδικασία.  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την 

προκαθορισμένη αναγραφόμενη ημερομηνία διότι  μας δίδεται από τα ξεν/χεία αντίστοιχα 

option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την 

επικύρωση των δωματίων με χρήματα.  Οι θέσεις δίνονται με την σειρά που δηλώνει ο 

πελάτης. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με προσοχή το 

πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να 

κατανοεί την αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. Σας συνιστούμε 

να ζητάτε γραπτώς και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η 

σύγκριση καθώς και η επιλογή για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και 

με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  και ιδιαίτερα του εξωτερικού 

προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και 

υγείας) γι’αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης  : 

 Για ακύρωση από 18-31/7/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 200,οο€  

  Για ακύρωση από 1/8/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου 

το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη 

θέση με άλλο άτομο 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και 

των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε 

αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να 

ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

 


