Εκδρομή στο Ζάγκρεμπ, στη Λουμπλιάνα και στη
Βενετία
ZAΓΚΡΕΜΠ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ –
ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – ΤΡΕΒΙΖΟ
Αν επισκεφτείτε αυτά τα υπέροχα μέρη, αρκετές φορές, επιλέξετε τα καλύτερα αξιοθέατα και τον καλύτερο
τρόπο για να τα δείτε, θα καταλήξετε στο παρακάτω πρόγραμμα!
Οι πτήσεις μας είναι απευθείας για Ζάγκρεμπ με πρωινή αναχώρηση και απογευματινή επιστροφή έτσι ώστε
να έχετε έξι ημέρες “γεμάτες”. Η διαμονή μας γίνεται σε ξενοδοχεία 4* εντός της Λιουμπλιάνα και της
πόλης του Μέστρε ιδανικά επιλεγμένα για να εξυπηρετούν το πρόγραμμα και να έχουν ιδανική αναλογία
τιμής - ποιότητας (value for money).
Μέσα σε έξι μέρες επισκεπτόμαστε έξι μαγευτικές πόλεις, απολαμβάνουμε εικόνες με ιστορία αιώνων,
φυσικά τοπία που πραγματικά σου κόβουν την ανάσα, γραφικά σοκάκια, κορυφαίες γαστρονομικές
επιλογές, το πιο ρομαντικό μέρος στη Γη, και όλα αυτά χωρίς να κουραστούμε έχοντας τον απαραίτητο
χρόνο να τα απολαύσουμε.
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Μόνο σε αυτό το πρόγραμμα :
•
•
•
•
•
•
•

ιδανικός συνδυασμός πτήσεων - απευθείας πτήση για Ζάγκρεμπ και επιστροφή από Βενετία
αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ για να έχουμε 5 “γεμάτες” μέρες
καθημερινές επισκέψεις χωρίς προαιρετικές εκδρομές
διαμονή στη Λουμπλιάνα στο κεντρικό και ακριβό πολυτελές Four Points by Sheraton 4*
διαμονή στο Μέστρε στο πολυτελές Leonardo Royal 4*
την τελευταία ημέρα εκδρομή στην Πάντοβα και στο Τρεβίζο και απευθείας απογευματινή πτήση
επιστροφής
αναβαθμισμένη ταξιδιωτική ασφάλιση

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ.
Φτάνουμε και χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε την γνωριμία μας με την όμορφη πρωτεύουσα της
Κροατίας. Περνώντας από το κάτω μέρος της πόλης και φωτογραφίζοντας το Εθνικό Θέατρο, το Μουσείο
Μιμάρα και το Περίπτερο Τέχνης είναι σα να περνάει μπροστά μας η ιστορία της πόλης στα χρόνια της
Αυστροουγγαρίας. Στην πάνω πόλη, μας περιμένει η Πλατεία Γέλασιτς, ο Καθεδρικός της Παναγίας και το
κάστρο που κρύβει τα μυστικά της πόλης. Η εκκλησία του Αγ. Μάρκου, με τα εμβλήματα της ιστορικής
Κροατίας, το Κοινοβούλιο και η Προεδρική κατοικία ξεδιπλώνουν μπροστά μας μια επιβλητική και
μεγαλόπρεπη πόλη. Μια βόλτα στους πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου είναι ο καλύτερος τρόπος για να

καταλάβει κάποιος τα έντονα σημάδια που η Αυστροουγγαρία άφησε στο πέρασμά της. Το απόγευμα θα
αναχωρήσουμε με προορισμό τη Λιουμπλιάνα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ - CASTLE HILL - TIVOLI PARK ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη που απλώνεται στις όχθες του ποταμού
Λιουμπλιάνιτσα και το ιστορικό της κέντρο σας μεταφέρει σε άλλη εποχή. Θα περπατήσουμε από τη
γέφυρα του Δράκου, έμβλημα και φύλακα της πόλης που παραπέμπει στην ελληνική μυθολογία, θα
διασχίσουμε τις ανοιχτές λαϊκές αγορές, θα γνωρίσουμε τον Καθεδρικό, τις τρεις γέφυρες και το
Αναγεννησιακό δημαρχείο. Αφού χορέψουμε ένα βαλς στην κεντρική πλατεία Πρέσερεν, υπό τους ήχους
βιεννέζικων βιολιών, θα βρεθούμε στην πλατεία Συνεδρίου με το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία
Φιλαρμονικής, κτίρια - αρχιτεκτονικά διαμάντια. Στη συνέχεια θα πάρουμε από την παλιά πόλη το
τελεφερίκ που θα μας μεταφέρει σε ένα από τα πιο φημισμένα σημεία της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, το
περίφημο Castle Hill.
Θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα στενά της πόλης, να κλειδώσετε τον έρωτα στη
γέφυρα της αγάπης και να κάνετε μια ωραία βόλτα σε ένα από τα ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης το
περίφημο Tivoli Park.
Οι Σλοβένοι έχουν ως έθιμο κατά την αλλαγή του χρόνου να μαζεύονται στις πλατείες και να γιορτάζουν.
Γεμάτη κόσμο η παλιά πόλη, σας προσφέρει μια ιδιαίτερη, γραφική αλλαγή χρόνου με πυροτεχνήματα από
το λόφο του Κάστρου και πολλές εκδηλώσεις.

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ξεκινάμε μια ακόμα πολύ ωραία μέρα! Στους πρόποδες των Ιουλιανών
Άλπεων, θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μπλεντ και με την ‘πλέτνα’, τη γόνδολα της Σλοβενίας, θα επισκεφτούμε
το νησί του έρωτα και της ζωής. Ο γονδολιέρης, επάγγελμα κλειστό από τα χρόνια της Μαρίας Θηρεσίας,
θα μας ταξιδέψει στην εποχή που το νησί ήταν ο αγαπημένος τόπος της δυναστείας των Αψβούργων . Θα
απολαύσουμε τη θέα που μας προσφέρει η φύση και αν θέλετε να ακολουθήσετε έναν από τους πολλούς
θρύλους που συνοδεύουν το νησί, χτυπήστε την καμπάνα στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου για
να σας ακολουθεί για πάντα η καλή τύχη.
Επιστρέφουμε στην Λιουμπλιάνα και θα απολαύσουμε άλλη μια εορταστική ημέρα στην πρωτοχρονιάτικη
ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης.

4η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ

Οι εκπλήξεις στη Σλοβενία όμως δεν τελειώνουν εδώ. Η σημερινή μέρα θα μας δώσει την ευκαιρία να
δούμε ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. Ένα μεγαλειώδες δημιούργημα της φύσης που αφήνει
άναυδο τον επισκέπτη. Στη βόλτα μας, με ειδικό τρενάκι αρχικά και στη συνέχεια περπατώντας, θα
αντικρίσουμε ένα θέαμα από σταλαγμίτες και σταλακτίτες που με τα σχήματά και τις αποχρώσεις τους,
αφήνουν το αίσθημα θαυμασμού να κυριαρχήσει.
Επόμενη στάση η Τεργέστη, η “αρχόντισσα” της Ιταλίας. Η βόλτα στην Piazza del Unita και την Piazza
della Liberta αρκεί για να καταλάβουμε την άνθιση που γνώρισε η πόλη την περίοδο της Δυναστείας των
Αψβούργων. Θα θαυμάσουμε το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, το Γοτθικό Δημαρχείο και την Ελληνική εκκλησία

του Αγίου Νικολάου. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε το Borgo Teresiano, την καρδιά της πόλης και να
απολαύσετε τα αριστοκρατικά καφέ.
Το απόγευμα θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στο Μέστρε, την περίφημη “πόλη - είσοδο” στη Βενετία. Θα
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια και η νύχτα είναι δική μας για μια πρώτη γνωριμία σε αυτό το υπέροχο μέρος.

5η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά
νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου
βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο.
Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια
φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στυλ και θα καταλήξουμε στην
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας.
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη
και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ- ΠΑΝΤΟΒΑ - ΤΡΕΒΙΖΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σήμερα είναι η τελευταία μας ημέρα αλλά το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα! Παίρνουμε ένα καλό πρωινό
στο ξενοδοχείο και φεύγουμε για μια ωραία βόλτα στην αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας,
σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της, τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες, την Πάντοβα. Θα
επισκεφτούμε την μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς τρούλους και τον
πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο, από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας. Θα
γνωρίσουμε την μοναδική πλατεία Prato della Valle, 88.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θεωρείται η
δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες και ένα Καπουτσίνο.
Συνεχίζουμε για το όμορφο Τρεβίζο της περιφέρειας Βένετο. Κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη της
ομώνυμης ιταλικής επαρχίας. Μια πόλη χτισμένη σε πεδινή έκταση, στη συμβολή των ποταμών Σίλε και
Μποτενίτζα, γεμάτη κανάλια, στενά σοκάκια, στοές, διατηρημένους τοίχους του 15ου αιώνα και πλούσια
ιστορία. Εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό και καφέ. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για
να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

