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Στην δεύτερη μας αναχώρηση φέτος στην Ανατολική/Βόρεια Αδριατική (επόμενη αναχώρηση 19-24 Σεπτεμβρίου 2022) θα μας 
δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε τα όμορφα και ιστορικά μέρη της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Ιταλίας. Οι λαοί αυτών των 

χωρών, συνυπάρχουν, συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, εδώ και πολλούς αιώνες. 
Στην Κροατία θα γνωρίσουμε μια πανέμορφη χώρα, με μεσογειακό ταμπεραμέντο και κεντροευρωπαϊκή ψυχή. Διάσημη για τις 

καταπληκτικές ακτές της, τις μαγικές παραλίες, τις πλούσιες φυσικές ομορφιές και τα εκατοντάδες νησιά της. Επιπλέον η 
Κροατία διαθέτει υπέροχες ιστορικές πόλεις, γεμάτες με μνημεία και έργα τέχνης διαφόρων εποχών. Αυτό που θαυμάζουν οι 
επισκέπτες, είναι τα ρωμαϊκά απομεινάρια, οι μεσαιωνικές εκκλησίες, τα βενετσιάνικα μέγαρα, τα τείχη και τα κτήρια με την 

κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Την εξαιρετική εικόνα της χώρας, την ολοκληρώνει η γευστική κουζίνα της με τα τοπικά πιάτα 
και τα πραγματικά αξιόλογα κρασιά. 

Η Σλοβενία είναι μια πανέμορφη, μικρή και καταπράσινη χώρα με πλούσια και γευστική κουζίνα. Εδώ ο ταξιδιώτης έρχεται σε 
επαφή με την παρθένο φύση, με καταπράσινους λόφους και βουνά, με γραφικά χωριά, γοητευτικές πόλεις και τέλος, την 

όμορφη, ζωηρή πρωτεύουσα της, που συνδυάζει το παλιό με το νέο και με δυναμισμό πορεύεται προς το μέλλον! 
Συνδετικός κρίκος της Σλοβενίας με την Ιταλία είναι η εντυπωσιακή Τεργέστη, αφού εκτός από το τμήμα σλαβόφωνου 
πληθυσμού που ζει σε αυτήν, έχουν και κοινή ιστορική πορεία, τότε που και οι δύο ήταν τμήμα της Αυστροουγγαρικής 
Αυτοκρατορίας. Η Γαληνοτάτη Ναυτική Δημοκρατία της Βενετίας, κυριάρχησε, για αρκετούς αιώνες στην κεντρική και 

ανατολική Μεσόγειο, ελέγχοντας το εμπόριο και πλουτίζοντας από αυτό. Οι Βενετσιάνοι όχι μόνο προσαρμόστηκαν στη 
λιμνοθάλασσα, αλλά κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πανέμορφη, μοναδική στον κόσμο πόλη. Υπέροχα μέγαρα, πλούσιες 

κατοικίες, μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, πλατείες, κανάλια, γέφυρες και μια πλούσια καλλιτεχνική & πολιτιστική κληρονομιά, είναι 
ο πλούτος αυτής της της κομψής, ρομαντικής και για πάρα πολλούς, ομορφότερης πόλης του κόσμου. 
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1η Ημέρα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΣΠΛΙΤ 
 
Για αναχωρήσεις από την Θεσσαλονίκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις  05.00  πτήση προς Αθήνα στις 06.20, 
άφιξη στις 07.15. Συνεχίζουμε με πτήση της Aegean από την Αθήνα για το Ντουμπρόβνικ 
στις 08.40. Άφιξη στις 09.10 (τοπική ώρα). 
 
Για αναχωρήσεις από την Αθήνα  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 06.45 και πτήση στις 08.40 με την Aegean 
(A3-784) για το Ντουμπρόβνικ με άφιξη στις 09.10 ώρα τοπική. 

 
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο του ‘Διαμαντιού της 
Αδριατικής’ όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Το όνομά της σημαίνει στα κροατικά ‘Δάσος με 
Βελανιδιές’. Το διάσημο Ντουμπρόβνικ, βρίσκεται στη νότιες ακτές της Κροατίας και έχει 
χαρακτηριστεί από το 1979 από την Ουνέσκο, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.  
 
Η πόλη (42χιλ. κατοίκων) ιδρύθηκε τον 7ο μ.Χ. αιώνα με το όνομα Ραγούσιον, από τους 
φυγάδες κατοίκους της γειτονικής αρχαίας Ελληνικής πόλης Επίδαυρος, όταν αυτή 
καταστράφηκε από τις επιδρομές των Σλάβων. Οι διασωθέντες κάτοικοι εγκαταστάθηκαν 
στη Λαύσα, ένα νησάκι, που δεν είχε ακόμα ενωθεί με τη στεριά εξ’ αιτίας 
επιχωματώσεων. Από το όνομα Λαύσα και μέσω ρωτακισμού, προέκυψε το όνομα 
Ραγκούσα, με το οποίο η πόλη ήταν για πολλούς αιώνες γνωστή. Σύντομα πέρασε υπό την 
προστασία του Βυζαντίου, όπου και παρέμεινε μέχρι και την Άλωση της Πόλης από τους 
Φράγκους το 1204. Σε αυτό το διάστημα η πόλη αναπτύχθηκε και σταδιακά έγινε ναυτική- 
εμπορική δύναμη. Η Βενετία που την θεωρούσε απειλή, κατάφερε να τη θέσει υπό σχετικό 
έλεγχό, από το 1205 μέχρι το 1358.   
 
Από  το 1358  και για τα επόμενα 470 χρόνια, η πόλη λειτούργησε ως αυτόνομη ναυτική 
δημοκρατία, επιτυγχάνοντας μέσω του εμπορίου με τα λιμάνια της Ανατολικής 
Μεσογείου, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να ανθίσει οικονομικά, κοινωνικά, 
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αλλά και πνευματικά. Αυτή η ανάπτυξη περιορίστηκε σταδιακά, λόγω της επικράτησης των 
Οθωμανών στη Βαλκανική και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ανακάλυψη της Αμερικής, 
αλλά κυρίως εξ’ αιτίας του τρομερού σεισμού του 1667, όπου 5000 άνθρωποι πέθαναν και  
ένα μεγάλο μέρος της πόλης  καταστράφηκε.   

 
Έτσι η πόλη αποδυναμώθηκε και κατά τις επόμενες δεκαετίες μολονότι επούλωσε τις 
πληγές της, δεν μπόρεσε να ανακάμψει οικονομικά και πολιτικά, όπως το παρελθόν. Μετά 
τη σύντομη παρένθεση των Γάλλων του Ναπολέοντα, οι οποίοι κατέλυσαν και την 
αυτονομία της(1808), η πόλη πέρασε στον έλεγχο των Αυστροούγγρων. Κατά τον 20ο 
αιώνα αποτέλεσε μέρος του κράτους της Γιουγκοσλαβίας, από την οποία κατά την περίοδο 
της κατάρρευσης και της διάλυσης της, αποχώρησε όπως και όλη η Κροατία, δυστυχώς 
χωρίς να αποφύγει και η ίδια τα δεινά του πολέμου που ακολούθησε(1990/91).   
Στην επίσκεψη μας, θα γνωρίσουμε το γραφικό ιστορικό κέντρο, το οποίο περιστοιχίζεται 
από καλοδιατηρημένα τείχη, με ισχυρούς πύργους και επάλξεις, που προσφέρουν  
εκπληκτική θέα. θα δούμε  κτήρια γοτθικά, αναγεννησιακά, αλλά και μπαρόκ, γραφικά 
δαιδαλώδη δρομάκια και θα περπατήσουμε τον Stradun, τον κεντρικό λιθόστρωτο 
πεζόδρομο με τα πολλά μαγαζιά,  τα καφέ και τα εστιατόρια.  
 
Για τους λάτρεις τις ιστορίας (και όχι μόνο), η επίσκεψη στο αρχαιότερο εν λειτουργία  
φαρμακείο, είναι εμπειρία (είσοδος προαιρετικά στα €4). Μέσα στο Μοναστήρι των 
Φραγκισκανών που από μόνο του αξίζει να επισκεφθούμε θα βρούμε το αρχαιότερο εν 
λειτουργία φαρμακείο της Ευρώπης με ημερομηνία ιδρύσεως Το 1317! Μέσα στο 
Μοναστήρι υπάρχει ωραίος κήπος για να κάνουμε ένα  διάλειμμα από το περπάτημα. 
 
Μετά την υπέροχη αυτή εμπειρία, νωρίς το απόγευμα, αναχωρούμε για το Σπλιτ, μέσω 
μιας όμορφης διαδρομής κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Η πόλη είναι όμορφη και 
είναι ξακουστή για τα απομεινάρια του τεράστιου και πολυσύνθετου μεγάρου του 4ου 
αιώνα μ.Χ., του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς  από το 1979 της Ουνέσκο. Το ανάκτορο είναι στην πραγματικότητα μια πόλη 
μέσα στην πόλη, αφού  έχει  ενσωματώσει στην έκτασή του, πάνω από 200 κτήρια.  
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Ανάμεσα στα άλλα, έναν καθεδρικό Ναό, πολλά καταστήματα, πλατείες, καφέ, εστιατόρια 
και κατοικίες. Μετά την περιήγηση, θα τακτοποιηθούμε στο κεντρικό  ξενοδοχείο μας στο 
ιστορικό κέντρο και στο όμορφο παραλιακό μέτωπο και στη συνέχεια μεταφορά στο 
κεντρικό ξενοδοχείο μας, Globo Split Hotel 4*, σε απόσταση περιπάτου διάρκειας 10 
λεπτών από το ανάκτορο του Διοκλητιανού.  
 
Αν και το Σπλιτ είναι η δεύτερη πόλη της Κροατίας σε μέγεθος, ενδιαφέρον κυρίως έχει η 
παλιά πόλη με τον υπέροχο παραλιακό πεζόδρομο την οδό Riva. Αν και σύντομη η 
παρουσία των Γάλλων τον καιρό του Ναπολέοντα πριν από δύο αιώνες περίπου, η μορφή 
που έχει σήμερα η Riva οφείλεται στο διάστημα που αυτοί κυβέρνησαν. Σήμερα είναι ο 
παράδεισος για τους πεζούς και είναι γεμάτη καφέ, εστιατόρια το ιδανικό μέρος για το 
βράδυ. Διανυκτέρευση. 
 
2η Ημέρα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 
ΣΠΛΙΤ – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΖΑΝΤΑΡ – ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΡΙΕΚΑ   

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μαγευτικό Τρογκίρ, των 12 χιλ. κατοίκων. 
Πρόκειται για το αρχαίο ελληνικό Τραγούριον. Από το 1997 είναι παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά της Ουνέσκο. Θα περιηγηθούμε στο όμορφο και πλούσιο σε μνημεία ιστορικό 
του κέντρο, με τη μεσαιωνική αλλά και βενετσιάνικη ταυτότητα, βρίσκεται πάνω σε νησάκι 
και είναι περιστοιχισμένο με τείχη. Συνδέεται με τη στεριά αλλά και με το κοντινό νησί 
Τσιόβο με δύο γέφυρες. Στα στενά γραφικά δρομάκια συναντάμε υπέροχα κτήρια, 
αναγεννησιακά και μπαρόκ, που μαρτυρούν το λαμπρό και πλούσιο παρελθόν τoυ. 
Κόσμημα της πόλης, ο υπέροχος καθεδρικός Ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Λαυρέντιο 
(13ου- 15ου) αιώνα.  
 
Λίγος χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Ζαντάρ (75 χιλ. κάτοικοι).  Φτάνοντας θα 
επισκεφθούμε την παλιά πόλη, η οποία χαρακτηρίζεται από ρωμαϊκά ερείπια και ενετικά 
απομεινάρια. Θα δούμε μεσαιωνικές εκκλησίες, όπως τον κυκλικό βυζαντινό ναό  του 
Αγίου Δονάτου που είναι και το σύμβολο της πόλης (9ος αιώνας) και τον ρωμανικό 
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καθεδρικό Ναό της Αγίας Αναστασίας (12ος αιώνας). Επίσης εντυπωσιακά μέγαρα, πύλες 
και τα ενετικά τείχη που χαίρουν της προστασίας της Ουνέσκο. Στο παραλιακό μέτωπο, θα 
γνωρίσουμε τη σύγχρονη εικόνα της πόλης, με τα δύο  εμβληματικά μοντέρνα έργα, το 
Θαλάσσιο Μουσικό Όργανο και τον Χαιρετισμό στον Ήλιο, έργα του Κροάτη δημιουργού 
Νικόλα Μπάσιτς. 

 
Μετά τον ελεύθερο χρόνο μας στο κέντρο του Ζαντάρ, συνεχίζουμε για το ξακουστό και 
πανέμορφο  Εθνικό Πάρκο των Λιμνών του Πλίτβιτσε. Από το 1979 το πάρκο 
προστατεύεται από την Ουνέσκο, ως μνημείο φυσικής κληρονομιάς. Μέσα σε ένα 
καταπράσινο δάσος υπάρχει ένα σύμπλεγμα 16 λιμνών, σε διαφορετικά επίπεδα, 
ενωμένες μεταξύ τους, που τροφοδοτούνται από υπόγεια νερά και κυρίως από νερά 
ποταμών, τα οποία σχηματίζουν στην πορεία τους εντυπωσιακούς καταρράχτες. Μετά την 
απίστευτη αυτή εμπειρία συνεχίζουμε για τη Ριέκα.  
 
Η Ριέκα (128χιλ. κάτοικοι) είναι κτισμένη στον μυχό του κόλπου Κβάρνερ της Αδριατικής 
και το όνομά της σημαίνει ποταμός. Μια  πόλη-λιμάνι ξακουστή για τη γαστρονομία της, 
με το κάστρο και τις μεσαιωνικές πύλες, με πολυσύχναστο κέντρο και  με όμορφα 
νεοκλασικά κτήρια της αυστροουγγρικής περιόδου. Ιδιαίτερα  όμορφη η πεζοδρομημένη 
οδός Κόρζο, με τα καταστήματα και τα πολλά καφέ. Μετά τη σύντομη περιήγηση, 
μεταφορά στο κεντρικό ξενοδοχείο μας Bonavia 4*, τακτοποίηση, εξερεύνηση της πόλης  
και διανυκτέρευση. 
 
3η Ημέρα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 
ΓΥΡΟΣ ΙΣΤΡΙΑΣ – ΟΠΑΤΙΓΙΑ – ΠΟΥΛΑ – ΡΟΒΙΝΙ 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην Ριέκα. Ακολούθως,  
αναχωρούμε για τη  διάσημη τουριστική πόλη Οπατίγια, 12 χιλ. κατοίκων. Κατά τον 19ο 
αιώνα, την περίοδο της αυστροουγγρικής κυριαρχίας, υπήρξε το αγαπημένο θέρετρο της 
βιεννέζικης αριστοκρατίας. Απ’ εδώ, γοητευμένοι από τις ομορφιές του τόπου πέρασαν 
βασιλιάδες, ο τσάρος της Ρωσίας, καλλιτέχνες, επιστήμονες  και άλλες διασημότητες. 
Μαρτυρία εκείνης της εποχής, τα υπέροχα κτήρια, οι βίλες, τα σιντριβάνια και τα 
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καλαίσθητα πάρκα.  Οι φυσικές ομορφιές της περιοχής, τα κρυστάλλινα νερά της 
θάλασσας, το παραλιακό μέτωπο και η φινετσάτη εικόνα της πόλης, εξακολουθούν και 
σήμερα, να σαγηνεύουν και να γοητεύουν τους επισκέπτες. Περιήγηση και χρόνος 
ελεύθερος για να εξερευνήσουμε την εντυπωσιακή  αυτοκρατορική πόλη. 
 
Συνεχίζουμε για την παραλιακή Πούλα, τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ίστριας με  
55 χιλ. κατοίκους.  Βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της καταπράσινης χερσονήσου της 
Ίστριας, με φυσικά προστατευμένο λιμάνι και εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με 
την μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε  από τους Αργοναύτες. Οι Ρωμαίοι την ανέδειξαν ως 
στρατιωτική βάση στα μισά του 1ου αιώνα π.Χ. και σταδιακά η πόλη αναπτύχθηκε και έγινε 
σημαντική.  

 
Τα σπουδαιότερα μνημεία της πόλης, είναι ρωμαϊκής εποχής, όπως η Αγορά και ο ναός 
του Αυγούστου, η θριαμβική Αψίδα των Σέρτζι, το ρωμαϊκό θέατρο και κυρίως το σύμβολο 
της πόλης, το ρωμαϊκό Αμφιθέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ., που  διασώθηκε  σε καλή 
κατάσταση. Ασφαλώς έχουν σωθεί και βενετσιάνικες μαρτυρίες, αφού  η πόλη ήταν  υπό 
την κατοχή των Ενετών μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, προτού περάσει στα χέρια των 
Αυστριακών και παραμείνει στα χέρια τους, για έναν περίπου αιώνα.  Οι τελευταίοι την  
έκαναν κύρια ναυτική τους βάση και έτσι αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο.   
 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το ξακουστό τουριστικό θέρετρο Ρόβινι (αρχαίο 
ελληνικό Ρυγίνιον), 14 χιλ. κατοίκων, που έχει τη φήμη ως πόλη ρομαντική και 
ατμοσφαιρική, ιδιαίτερα φωτεινή  και με γλυκό μεσογειακό κλίμα.   Το ιστορικό κέντρο του 
Ρόβινι, βρίσκεται σε μια κυκλικού-οβάλ σχήματος χερσόνησο, κάποτε νησάκι, που 
ενώθηκε με τη στεριά κατά τον 18ο αιώνα λόγω επιχωματώσεων.  Φιλόδοξα, αλλά όχι 
χωρίς λόγους, διεκδικεί τα πρωτεία από το Ντουμπρόβνικ, ως η ομορφότερη πόλη της 
Ανατολικής Αδριατικής Θάλασσας.  
 
Θα μεταβούμε στην κορυφή του κέντρου της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει η μεγάλη 
βασιλική εκκλησία(18ος αιώνας) αφιερωμένη στην Αγία Ευφημία,  προστάτρια της πόλης, 
με τη μπαρόκ βενετσιάνικη πρόσοψη και το ψηλό καμπαναριό(60μ.). Γύρω από αυτήν, στα 
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ανηφορικά γραφικά δρομάκια, καλαίσθητα κτήρια με γοτθικά, αναγεννησιακά, μπαρόκ και 
νεοκλασικά χαρακτηριστικά. Όμορφη και χαρακτηριστική η λιθόστρωτη οδός Γκρίσια που 
συνδέει την κεντρική πλατεία με την εκκλησία. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στην 
Ριέκα.  
 
4η Ημέρα, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 
ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ  

 
Πρωινό και αναχώρηση να μεταβούμε στην όμορφη Ιταλική πόλη-λιμάνι την Τεργέστη, 
που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Ελληνισμό, λόγω της υπάρχουσας ελληνικής 
παροικίας. Είναι πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Φριούλι- Βενέτσια – Τζούλια και 
βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, στη βορειοανατολική πλευρά της Ιταλίας και 
της Αδριατικής θάλασσας. Ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Από 
το 1382 βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής των Αψβούργων και υπήρξε μάλιστα το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 1719-1918. 
Τότε μάλιστα γνώρισε μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο ενώθηκε με την Ιταλία(1954). Οι κάτοικοι (210 χιλ.)είναι ιταλόφωνοι, 
σλαβόφωνοι αλλά και γερμανόφωνοι.   
 
Αρχιτεκτονικά η πόλη παρουσιάζει πολλά νεοκλασικά και art nouveau στοιχεία. Η τεράστια 
Πιάτσα Ουνιτά Ιτάλια, μπροστά στα νερά της Αδριατικής θάλασσας και  η κοντινή Πιάτσα 
ντέλα Μπόρσα, εντυπωσιάζουν με τα όμορφα και σημαντικά κτήρια, τα οποία εκτός από 
υπηρεσίες και γραφεία, φιλοξενούν καταστήματα, εστιατόρια και περίφημα καφέ.  
Κατά τον 18ο αιώνα οι ιστορικές συγκυρίες ανέδειξαν το λιμάνι και το εμπόριο της 
Τεργέστης, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να μετοικήσουν σε αυτήν, ψάχνοντας καλύτερη 
τύχη. Έτσι δημιουργήθηκε η ελληνική παροικία, που έφτασε στο απόγειό της τον αριθμό 
των 5.000 ατόμων, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί περίπου στα 700.  
 
Η ελληνική κοινότητα που σχηματίστηκε το 1782, ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία, κυρίως 
με το θαλασσινό εμπόριο, τις ναυτασφαλίσεις και τις τραπεζικές εργασίες. Έτσι  
αναπτύχθηκε  και   πρόκοψε γρήγορα, συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στην κοινωνική 
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ζωή, βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη της πόλης και γρήγορα καταξιώθηκε στη συνείδηση 
των ντόπιων. Ένα από τα πρώτα μελήματά της, ήταν η ανέγερση ενός δικού της ναού, που 
η κατασκευή του ξεκίνησε το 1784 και ολοκληρώθηκε το 1795. Ο ναός αφιερώθηκε στην 
Αγία Τριάδα και στον Άγιο Νικόλαο.  
 
Αναχώρηση για την Ποστόινα. Είναι μια μικρή πόλη της Σλοβενίας 10 χιλ. κατοίκων. 
Βρίσκεται  σε υψόμετρο 556 μέτρα και είναι ξακουστή για το μεγάλο σπηλαιολογικό 
συγκρότημα, το οποίο έχει ανακαλυφθεί από τον 17ο   αιώνα και ξεπερνάει τα είκοσι τρία 
χιλ. σε μήκος. Μέρος των σπηλαίων είναι επισκέψιμο με τρενάκι. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο 
επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τις αίθουσες με τους εντυπωσιακούς σε σχήματα και 
χρώματα, σταλακτίτες και  σταλαγμίτες.   

 
Αμέσως μετά, συνεχίζουμε για την πόλη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Σύμφωνα με τον 
μύθο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Ιάσωνα, αφού πρώτα σκότωσε τον δράκο που ζούσε κοντά 
στις πηγές του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα, από τον οποίο ίσως πήρε το όνομα και η πόλη.  
Χτισμένη στα 295 μ. υψομ., με 280 χιλ. κατοίκους, ζωηρή και δυναμική, είναι μια πράσινη 
πρωτεύουσα μιας καταπράσινης χώρας. Το σπουδαιότερο μνημείο της, είναι το κάστρο 
που βρίσκεται πάνω σε λόφο στο κέντρο της πόλης. Η ωραία εικόνα της, συμπληρώνεται 
από ενδιαφέροντα και φινετσάτα κτήρια art nouveau, μπαρόκ αλλά και μοντέρνα, από τον 
ποταμό που τη διασχίζει, τις γραφικές γέφυρες που συνδέουν τις όχθες του και τα 
περιποιημένα πάρκα. Μετά την περιήγηση χρόνιος ελεύθερος για να εξερευνήσουμε την 
καταπράσινη πόλη. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Ριέκα,  διανυκτέρευση.  
 
5η Ημέρα, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022  
ΒΕΝΕΤΙΑ 
 
Πρωινό, και νωρίς το πρωί προετοιμασία για αναχώρηση για την Βενετία, την πόλη των 
Δόγηδων. Άφιξη με το πούλμαν στο πάρκινγκ, απ’ όπου και θα επιβιβαστούμε  στο 
καραβάκι, με το οποίο διασχίζοντας  τα νερά της λιμνοθάλασσας(μισή ώρα περίπου), θα 
προσεγγίσουμε   το νησιώτικο σύμπλεγμα, πάνω στο οποίο έχει χτιστεί  η  ξακουστή 
Βενετία.  
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Η Βενετία αποτελείται από  118 νησιά,  τα οποία χωρίζουν περίπου 180 κανάλια και τα 
ενώνουν, όχι όλα, πάνω από 400 γέφυρες. Πάνω σε αυτά συναντάμε 600 και πλέον 
διατηρημένα πηγάδια,   150 εκκλησίες και άλλα τόσα καμπαναριά, εκατοντάδες 
πλακόστρωτα στενά, μικρές ή μεγαλύτερες πλατείες και  πολλά υπέροχα μέγαρα, ιδιωτικά 
ή δημόσια.  

 
Αυτά είναι μερικά στοιχεία αυτής της πόλης, που για πολλούς αιώνες υπήρξε μεγάλη 
πολιτική, ναυτική, εμπορική και στρατιωτική δύναμη στη Μεσόγειο. Αλλά και ένα 
καλλιτεχνικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο. Γι΄αυτό και σήμερα  προστατεύεται – 
μαζί  με τη λιμνοθάλασσα – ως παγκόσμια κληρονομιά από την Ουνέσκο. Να 
προσθέσουμε ότι η Βενετία υπήρξε σπουδαίο και σημαντικό κέντρο του Ελληνισμού της 
διασποράς, κατά τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  
 
Θα ξεκινήσουμε την ανακάλυψη της πόλης με την επίσκεψη στο νησί της Αγίας Ελένης, 
όπου βρίσκεται και η ομώνυμη εκκλησία. Εδώ σύμφωνα με την παράδοση και κατά μία 
εκδοχή, φυλάσσεται το λείψανο της Αγίας Ελένης. Μετά την άλωση της πόλης από τους 
Φράγκους το 1204, ο μοναχός Αϊκάρδος το μετέφερε στην πόλη των Δόγηδων(1212).  
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περιοχή όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, η έδρα του μητροπολίτη, το Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών, καθώς και το κανάλι αλλά και η γέφυρα των Ελλήνων. 
Η  εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κτισμένη στα μισά του 16ου αιώνα, είναι από το 1991 έδρα 
της Ιεράς  Μητρόπολης Ιταλίας και Μελίτης. Στο εσωτερικό της μονόκλιτης μετά τρούλου 
βασιλικής, συναντάμε εξαιρετικά έργα μεταβυζαντινής ζωγραφικής, δημιουργίες του 
σπουδαίου ζωγράφου της Κρητικής σχολής, Μιχαήλ Δαμασκηνού.  
 
Περπατώντας στα όμορφα βενετσιάνικα καλντερίμια, περνώντας στενά, μικρές πλατείες 
και γέφυρες, θα βρεθούμε απέναντι και θα φωτογραφήσουμε την  ξακουστή γέφυρα των 
Στεναγμών, που συνδέει τις Νέες Φυλακές με το υπέροχο Παλάτι των Δόγηδων. Εκεί κοντά 
και  η ξακουστή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και αμέσως μετά, το ομορφότερο σαλόνι της 
Ευρώπης κατά τον Ναπολέοντα, η περίφημη πλατεία του Αγίου Μάρκου.      
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Εδώ βρίσκεται η ομώνυμη  βυζαντινή  εκκλησία με τις γοτθικές επιρροές και την πλούσια 
διακόσμηση σε ψηφιδωτά, το  μεγάλο καμπαναριό, ο  Πύργος του Ρολογιού με τη 
γεωκεντρική απεικόνιση του ηλιακού μας συστήματος και τα κτήρια των Επιτρόπων με τις 
μακρές στοές τους. Κάτω από αυτές, φιλοξενούνται και τα διάσημα ιστορικά  καφέ της 
πόλης, το Quadri, το Lavena και το Florian, τα οποία προσφέρουν και ζωντανή μουσική, μα 
με επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό.    

 
Μετά την επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου,   διασχίζοντας τις mercerie 
(εμπορικοί δρόμοι), θα οδηγηθούμε στο παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης, το ονομαστό 
Ριάλτο και την εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα, που χτίστηκε  για να ενώσει τις όχθες του 
Μεγάλου Καναλιού.  
 
Στις μαγικές εικόνες της πόλης, να προσθέσουμε τις  γόνδολες, που διασχίζουν αθόρυβα 
τα νερά των καναλιών, προσθέτοντας ομορφιά και μαγεία σε μια πόλη, έτσι κι αλλιώς 
πανέμορφη και ονειρεμένη. Χρόνος ελεύθερος για προσωπική βόλτα στην πόλη. Αργά το 
απόγευμα  αναχωρούμε με το βαπορέτο  για το πάρκινγκ και από εκεί με το πούλμαν για 
το ξενοδοχείο στη στεριά. Άφιξη, διανυκτέρευση.  
 
6η Ημέρα, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΒΕΝΕΤΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ 
 
Σήμερα θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι των Δόγηδων και στη Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο των Δόγηδων, ένα αριστούργημα  ενετικής 
γοτθικής τέχνης και ένα από τα κορυφαία σύμβολα δύναμης και λάμψης της Βενετίας. 
Υπήρξε έδρα εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Εδώ έμενε ο εκάστοτε  
Δόγης, ήταν η έδρα του Μεγάλου Συμβουλίου  και των άλλων νομοθετικών συμβουλίων, 
χώρος υποδοχής των αντιπροσώπων άλλων κρατών, έδρα Δικαστηρίων, αλλά και των 
μυστικών υπηρεσιών.  Τέλος, χώρος φυλακών, αφού διέθετε κελιά, κυρίως για τους 
πολιτικούς κρατούμενους.   
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Άρχισε να χτίζεται από τα μισά του 12ου αιώνα, για να αρχίσει να παίρνει τη σημερινή του 
μορφή προς τα τέλη του 14ου, με πολλές όμως προσθήκες  και αλλαγές που ακολούθησαν 
τους επόμενους αιώνες. Στις μεγαλοπρεπείς αίθουσες του, θα θαυμάσουμε υπέροχα έργα 
του Τισιανού, Τιέπολο, Βερονέζε, Τιντορέτο και άλλων σπουδαίων ενετών ζωγράφων. Θα 
δούμε το διαμέρισμα του Δόγη και θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα των Στεναγμών 
για να οδηγηθούμε στις νέες φυλακές. 
 
Μετά από αυτή την επίσκεψη, θα συνεχίσουμε με  την ιστορική  Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. 
Είναι σχεδιασμένη και χτισμένη με μεγαλοπρεπή αναγεννησιακή αρχιτεκτονική και 
διακοσμημένη με εξαιρετικά γλυπτά, από τον σπουδαίο δημιουργό Σανσοβίνο (1537-
1560). Στο εσωτερικό της,  φιλοξενεί υπέροχα έργα  ζωγραφικής πολλών καλλιτεχνών, 
όπως αυτά του Τιντορέτο, του Βερονέζε και του Τισιανού. 
 
Χτίστηκε χάριν του καρδινάλιου Βησσαρίωνα, ο οποίος δώρισε στην πόλη(1468) 700 
ελληνικούς και λατινικούς κώδικες, οι οποίοι έπρεπε κάπου να τοποθετηθούν. Έτσι η 
Βενετία αποφάσισε να ιδρύσει αυτή τη βιβλιοθήκη για να στεγάσει αυτή τη μοναδική 
δωρεά, που έμελλε να είναι ο αρχικός πυρήνας της  σπουδαίας συλλογής, που σήμερα έχει 
13 χιλ. χειρόγραφα, 3 χιλ. περίπου πρωτοτυπωμένα, 25 χιλ. τόμους του 16ου αιώνα και 620 
χιλ. συνολικά τόμους, εκτός από χάρτες και άτλαντες που ξεκινούν από τον 15ο αιώνα.  
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο Μάρκο Πόλο της Βενετίας.  
 
Πτήσεις Επιστροφής προς Αθήνα / Θεσσαλονίκη 
Πτήση επιστροφής με την Aegean (Α3-671) στις 18.50 και άφιξη στην 
Αθήνα στις 21.55. 
Συνεχίζουμε προς Θεσσαλονίκη με την Α3-136 στις 23.05 με άφιξη στις 00.00. 
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Κρατήσεις με προκαταβολή €300 το άτομο 
***ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 

 
 
 

Τηλ. κρατήσεων γραφείο Αθηνών: 210 331 2283 & 210 331 5642 
Τηλ. κρατήσεων γραφείο Καβάλας: 2510 232 120 & 2510 231 423 

www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mariostravel.com/?fbclid=IwAR0jXbI8lbLIzTkAP9phL04tRiS3p7oMNXXoahK1Fr14D-AL0VWCnUSAHgo
mailto:info@mariostravel.com


     2510 231 423 & 210 331 2283        WWW.MARIOSTRAVEL.COM                     

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Aegean με επιστροφή. 

• Φόροι αεροδρομίων. 

• Μια (1) αποσκευή 23 κιλών και μία (1) χειραποσκευή 8 κιλών. 

• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Κροατία {Μία (1) στο Globo Split Hotel 4* και Τρεις (3) 
διανυκτερεύσεις στη Ριέκα στο Bonavia 4*}, Μία (1) διανυκτέρευση στην Βενετία σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη στεριά. 

• Πρωινό σε μπουφέ  καθημερινά στο ξενοδοχείο. 

• Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν. 

• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός.  

• Τοπικοί ξεναγοί κατά περίπτωση. 

• Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (check Point), Parking.   

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

• Φ.Π.Α.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια σε αρχ. χώρους, μουσεία, αρχ. θέατρα, εκκλησίες και όπου αλλού ζητείται. 

• Γεύματα εντός και εκτός ξενοδοχείου.  

• Δημοτικός Φόρος πληρωτέος απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία (σύνολο €15 ανά άτομο). 

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά – Όπου και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

• Φαρμακείο Ντουμπρόβνικ €4. 

• Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε €40. 

• Σπήλαιο Ποστοΐνα €30. 

• Παλάτι Δόγηδων και Μαρκιανή Βιβλιοθήκη €25.  

• Το Βαπορέτο της Βενετίας €15 ανά διαδρομή.  
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. 

• Μπορείτε να ταξιδέψετε με Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

• Η ταυτότητα πρέπει να έχει τα στοιχεία και σε Λατινικούς χαρακτήρες. 

• Το διαβατήριο πρέπει να έχει ισχύ άνω των 6 μηνών και φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της 
ταυτότητας πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο μας. 

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πιθανόν η ξενάγηση να γίνει με  χρήση ακουστικών με 
κόστος €2. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του γκρουπ.  

• Κάποιες φορές, που φιλοξενούνται  περιοδικές εκθέσεις εντός των επισκέψιμων χώρων, το 
κόστος του εισιτήριου  ανεβαίνει €3-€5.  

• Τα ωράρια/τιμές ισχύουν ως έχουν αν και υπάρχει η πιθανότητα κάποιας αλλαγής.    

• Καλό παπούτσι για περπάτημα, νερό, καπέλο για τον ήλιο, ομπρέλα (ανάλογα την εποχή)  

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι. 

• Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι.       
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