
 
5 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΚΡΟΑΤΙΑ  - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΑΛΒΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΗΣΙ ΛΟΚΡΟΥΜ -  ΤΙΡΑΝΑ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 18/04/23,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΠΟΥΝΤΒΑ (465 χλμ.). 
       Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση στις 07:30 από 
την Ακαδημία. Μετά τον τελωνειακό έλεγχο στην Κακαβιά συνεχίζουμε με διέλευση συνόρων Αλβανίας 
– Μαυροβουνίου για το διάσημο θέρετρο της Μπούντβα, που αποτελεί μία από τις αιχμές του δόρατος 
του τουρισμού ολόκληρης της περιοχής των Δαλματικών Ακτών. Η Μπούντβα, θεωρείται η μητρόπολη 
του τουρισμού του Μαυροβουνίου όχι μόνο για τις φυσικές ομορφιές, τις παραλίες, αλλά και για τον 
πλούτο των ιστορικών της μνημείων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και ακολουθεί μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 19/04/23, ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ. (104 χλμ). 
        Πρωινό. Περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε την παλιά πόλη η οποία καταστράφηκε από 
σεισμό το 1667 και ξαναχτίστηκε σχεδόν ολόκληρη, το κέντρο της παλιάς πόλης όπου βρίσκεται το 
Εθνογραφικό Μουσείο με εκθέματα από την ίδρυση της πόλης μέχρι σήμερα, αμφορείς, κοσμήματα, 
εργαλεία και αποδεικνύουν ότι ο τόπος διαποτίστηκε από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τέλος, το 
χαρακτηριστικό της πόλης είναι το φρούριο (Citadel). Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας με ενδιάμεση 
στάση στο Κότορ. Στην περιοχή της κωμόπολης Κότορ (ιταλικά: Κάταρο) , στον ομώνυμο κόλπο 
εγκαταστάθηκαν τον 3ο αιώνα π.Χ. Έλληνες. Από το 1979, η πόλη  καταχωρήθηκε στην UNESCO ως 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία της πόλης 
περιλαμβάνονται ο καθεδρικός ναό του St. Tripuna (πολιούχος της πόλης) καθώς και το  γοτθικό 
παλάτι Drago. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν, διέλευση συνόρων Μαυροβουνίου – Κροατίας - 
Βοσνίας και άφιξη στο Τρεμπινιέ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την 
πόλη.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 20/04/23, ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΝΗΣΙ ΛΟΚΡΟΥΜ – ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ.  
(31 χλμ x 2 = 62 χλμ) 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν, διέλευση συνόρων Βοσνίας – Κροατίας και αναχώρηση για μία 
από τις ωραιότερες πόλεις των ακτών της Δαλματίας, την κοσμοπολίτικη πόλη με την πανοραμική 
θέση και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς (Unesco), το Ντουμπρόβνικ. Εκεί, θα δούμε τα ανάκτορα 
με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα, το Σπόνζα και το Rector palace, τον καθεδρικό ναό, το μοναστήρι των 
Φραγκισκανών, την Ploce Gate. Ακόμη, θα περιπλανηθούμε στα τείχη και θα επισκεφθούμε τους 
μεσαιωνικούς πύργους που προσφέρει η πόλη αυτή στους πολλούς επισκέπτες της. Στη συνέχεια, 
εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, προτείνουμε κρουαζιέρα σε ένα από τα καταπράσινα 
νησιά του Ντουμπρόβνικ. Επιλέξτε το πευκόφυτο νησί Lokrum  όπου ναυάγησε -σύμφωνα πάντα με 
τη τοπική παράδοση- ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Α’ ο Λεοντόκαρδος, αλλά σώθηκε ως εκ 
θαύματος. Επίσκεψη στον πανέμορφο Βοτανικό κήπο, την αλμυρή λίμνη που αποκαλείται Νεκρά 
θάλασσα και τα ερείπια του μοναστηρίου-εκκλησίας του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ. Αναχώρηση από το Lokrum. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ. Επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση με διέλευση συνόρων Κροατίας – Βοσνίας  για επιστροφή στο ξενοδοχείο 
στο Τρεμπινιέ.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 



4η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21/04/23, ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ – ΤΙΡΑΝΑ  (277 χλμ) 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα. 
Εκεί, θα δούμε την Όπερα, το τζαμί του Ethem Bey που χτίστηκε το 1789, καθώς και τον πύργο του 
ρολογιού που χτίστηκε το 1830. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Γεωργίου Καστριώτη 
Σκεντέρμπεη (εθνικός Ήρωας) καβάλα στ' άλογο και γύρω κυβερνητικά κτίρια και υπουργεία. 
Τελειώνοντας τη περιήγηση στο κέντρο των Τιράνων, βλέπουμε την πρωθυπουργική κατοικία, την 
Ακαδημία καλών τεχνών, το Πανεπιστήμιο και δίπλα το εθνικό στάδιο Qemal Stafa. Είναι η 
πρωτεύουσα της Αλβανίας από το 1920 και έχει σήμερα πλέον περίπου 1.500.000 κατοίκους και 
αποτελεί το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Το κομβικό σημείο της πόλης είναι η πλατεία 
Σκεντέρμπεη και η πλατειά της Μητέρας Τερέζας. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 
5η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 22/04/23, ΤΙΡΑΝΑ – ΕΛΜΠΑΣΑΝ – ΚΟΡΥΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (386 χλμ).   
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Έλμπασαν, όπου στο κέντρο της πόλης 
θα δούμε τα τείχη, τα φρούρια όπως και την παλιά πόλη. Στην συνεχεία στο δρόμο μας θα βλέπουμε 
όμορφες εικόνες δίπλα στον πόταμο Γενουση (Shkumbin). Στον δρόμο μας για Κορυτσά περνάμε από 
της πόλεις Λιμπραζντ, Μαλικ, και Πόγραδετς το οποίο είναι κτισμένο στις όχθες της λίμνης Οχρίδας, 
απέναντι από πόλεις τον Σκοπιών. Τελευταία στάση στην γραφική πόλη της Κορυτσάς. Πανέμορφα 
αρχοντικά σε σύμπλεγμα με ιταλικά κτίρια και παλιές εργατικές κατοικίες σοβιετικού τύπου. Κατά την 
περιήγηση θα επισκεφθούμε τον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό όπου ανακαινίστηκε από τον 
παναγιότατο Aρχιεπίσκοπο  Αλβανίας Αναστάσιο, καθώς επίσης και το μουσείο βυζαντινής τέχνης 
που βρίσκεται κοντά στον Ναό. Εδώ θα θαυμάσουμε δεκάδες Βυζαντινές εικόνες που έχουν 
συγκεντρωθεί εκεί μετά από μια επίπονη προσπάθεια, όπως επίσης από τον καταπληκτικό άμβωνα 
της εκκλησιάς της Ζωοδόχου Πηγής που είχε ισοπεδωθεί από το καθεστώς του Εμβερ Χότζα. Η 
Κορυτσά παλιά ήταν το κέντρο του διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Κωνσταντινούπολης, 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αλβανίας κλπ. Η πόλη εκτός από σημαντικό εμπορικό αποτελούσε και 
πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής από τον 18ο αιώνα, με πλήθος ελληνικών σχολείων να 
λειτουργούν σε αυτή. Παραμονή για γεύμα και στη συνέχεια, αναχώρηση για επιστροφή. Διέλευση 
των συνόρων Κρυσταλλοπηγής και αργά το απόγευμα φτάνουμε στα Ιωάννινα. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 
για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, 
με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στη Μπούντβα, δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Τρεμπινιέ της Βοσνίας και μία (1) 
διανυκτέρευση στα Τίρανα, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του γραφείου μας  4****. 
- Τέσσερα (4) πρωινά - μπουφέ. 
- Τέσσερα (4) δείπνα. 
- Ξεναγό – αρχηγό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
- Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.Δ 339/11-6-96 ), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης, κρουαζιέρες και μουσεία. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
- ‘Ο,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. ( 16 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνομική ταυτότητα (με τους λατινικούς χαρακτήρες) ή το 
καινούριο σας διαβατήριο. 

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
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