
Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλ : 2610221947 & 274807 
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Υποδεχθείτε τη νέα Χρονιά στο κοσμοπολίτικο 
Αστέρι των Δαλματικών 

«ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ» 
 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΠΟΛΗ & ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΤΟΡ – ΣΚΟΝΔΡΑ - ΤΙΡΑΝΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5ΗΜΕΡΕΣ  30/12 – 3/1/23 
 
Ελάτε να σας γνωρίσουμε το Διαμάντι των Δαλματικών , την υπέροχη πόλη του 

Ντουμπρόβνικ και τις μεσαιωνικές πόλεις του Μαυροβουνίου , Μπούτβα & Κότορ. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ– ΣΚΟΝΔΡΑ  Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 5:30 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – 

Ιόνια οδό - Μπιζάνι. Στάση 30 λεπτά για το πρωινό μας καφεδάκι και συνεχίζουμε προσπερνώντας την 
πόλη των Ιωαννίνων για τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα της Κακαβιάς. Διατυπώσεις, διέλευση και 
συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα περάσουμε από το Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι, το Φίερι για να 

προσπεράσουμε την Αλβανική πρωτεύουσα Τίρανα και να βρεθούμε στην Σκόνδρα. Το απόγευμα θα 
έχουμε μία σύντομη περιήγηση στο κέντρο και χρόνο για καφέ. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας, δείπνο, διαν/ση.  
 

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


 

Ημέρα 2η : ΣΚΟΝΔΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ Πρωινό και 

αναχώρηση ώρα 08:00π.μ. για τα σύνορα Αλβανίας – Μαυροβουνίου. Συνοριακές διατυπώσεις, 

διέλευση και σύντομη στάση για φωτογραφίες στο καταπληκτικό σκηνικό του Αγίου Στεφάνου. 

Συνεχίζουμε με στάση στη μεσαιωνική πόλη της Μπούτβα που αναφέρεται στις τραγωδίες του 

Σοφοκλή.  Χρόνος για περιήγηση, βόλτα, φαγητό. Κατόπιν αναχώρηση για τα σύνορα Μαυροβουνίου – 

Κροατίας, διατυπώσεις, διέλευση και θα φτάσουμε στην πόλη του Ντουμπρόβνικ αργά το απόγευμα. 

Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση, πρώτη γνωριμία. Το βράδυ θα υποδεχτούμε τον Νέο Χρόνο 

με Χαρά και Αισιοδοξία κόβοντας την βασιλόπιτα του γραφείου μας και απολαμβάνοντας την σαμπάνια 

μας ανταλλάσσοντας ευχές. 

Ημέρα 3η : ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ Καλή Χρονιά!!!! Απολαύστε το πρωινό σας και ώρα 
10:30π.μ. αναχώρηση για να γνωρίσουμε το διαμάντι της Αδριατικής, την μεσαιωνική πόλη του 
Ντουμπρόβνικ , που βομβαρδίστηκε ανηλεώς και καταστράφηκαν πολλά κτίρια της το 1991 αλλά 

σήμερα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και τίποτα δεν θυμίζει την καταστροφή. Ξενάγηση στο ιστορικό 
κέντρο. Θα δούμε το Καθεδρικό ναό του Αγίου Βλασίου, το Κυβερνείο Rector Palace , το Μέγαρο 
Σπόντζα, τα τείχη και πολλά μεσαιωνικά κτίρια. Ολόκληρη η πόλη του Ντουμπρόβνικ προστατεύεται 

από την Unesco. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ, αναμνηστικά (ή προαιρετικά πάρτε το τελεφερίκ 
και απολαύστε τη θέα του Ντουμπρόβνικ από ψηλά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
ξεκούραση. Για το βράδυ (προαιρετικά) δείπνο όλοι μαζί σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 4η : ΚΟΤΟΡ &  ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΤΟΡ – ΤΙΡΑΝΑ Πρωινό και ώρα 08:00 αναχώρηση για το 
μεγαλύτερο και ομορφότερο φιόρδ της Νότιας Ευρώπης στον κόλπο του Κότορ με την τειχισμένη 

μεσαιωνική ομώνυμη  πόλη την οποία θα επισκεφτούμε για να δούμε τον Ναό του Αγίου Τρύφωνα, τα 
μεσαιωνικά παλάτια και θα έχουμε χρόνο για εξερεύνηση, φωτογραφίες και πρόχειρο φαγητό. Αργά το 
μεσημέρι αναχώρηση για τα σύνορα με την Αλβανία, διατυπώσεις, διέλευση και το βραδάκι θα 

βρεθούμε στην πόλη των Τιράνων όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, 
βόλτα στο κέντρο,  δείπνο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 6η : ΤΙΡΑΝΑ - ΠΑΤΡΑ Πρωινό και ώρα 08:30 σύντομη περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης 
(Ναός Αναστάσεως, Πλατεία Σκερτέμπεη, Όπερα, κυβερνητικά κτίρια, Πύργος του Ρολογιού, Πάρκο 
κ.τ.λ) Στην συνέχεια αναχώρηση για επιστροφή στη πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για 

καφέ, φαγητό και ξεκούραση.  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με αγγλικούς 

χαρακτήρες) τελευταίας 15ετίας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα πρέπει να μας 
προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων σε καταστάσεις που είναι 

απαραίτητες για τα σύνορα. 

 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 335,οο€ 
 
 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 95,οο€  

 

 
 
 
 



GEORGADAS TRAVEL: 2610221947 & 2610274807 
 

 

Η ανωτέρω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Τέσσερις (4) διαν/σεις σε πολύ καλά ξεν/χεία 3* & 4* 
 Τέσσερα (4) πρωινά και δύο (2) δείπνα) 

 Την είσοδο στη πόλη του Κότορ 
 Το checking point στο Ντουμπρόβνικ  
 Τοπικός ξεναγός στο Ντουμπρόβνικ  

 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου 
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
 Ενημερωτικό εκδρομής 

 Φ.Π.Α 24% 
 
ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Βασιλόπιτα και σαμπάνια 31/12 

 
Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων , χώρων ,  ποτά στα δείπνα, φιλοδωρήματα, φόρους καταλυμάτων 
εφόσον υπάρχουν στα ξεν/χεία ότι αναφέρεται ως προαιρετικό και γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω :  Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 120,οο€ κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK 

έως 2/12/22. 

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/12/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε με 

πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα 

πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την αναχώρηση οποιασδήποτε 

εκδρομής και ιδιαίτερα στις αναχωρήσεις του εξωτερικού.   

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εκδρομή θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υποχρεωτικά στις διαδρομές με το πούλμαν. 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.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο  και δεν δέχονται 

ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) ιδιαίτερα σε υψηλές περιόδους γι’ αυτό και σας παραθέτουμε 

παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 07/12/22 έως 20/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 120,οο€ κατ’ 

άτομο 
 Για ακύρωση από 21/12/22 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  ο πελάτης αντικαταστήσει τις θέσεις με δικά του άτομα. 
 

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. 

http://www.georgadastravel.gr/

