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    ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

18-22/06/2022 
5 ημέρες  / 4 νύχτες  

                      
                   Αεροπορική Εκδρομή 

 
 
Ημέρα 1η, ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΖΑΓΚΡΕΜΠ  
Αναχώρηση από Πάτρα στις 12.30μμ για το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και την πτήση μας για 
την πρωτεύουσα της Κροατίας. Μετά την άφιξη μας στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ επιβίβαση 
στο λεωφορείο και πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Κροατίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 2η, ΖΑΓΚΡΕΜΠ - Ξενάγηση Πόλης 
Μετά το πρωινό μας ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Μεταξύ άλλων, θα δούμε την 
λεωφόρο Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το θυρεό της χώρας και 
το Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω πόλη, όπου βρίσκεται 
ο επιβλητικός Καθεδρικός ναός και η Αρχιεπισκοπή. Επίσης θα δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη 
Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Απόγευμα ελεύθερο για μία βόλτα στη γραφική παλιά 
πόλη στου Ζάγκρεμπ. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 3η, ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
Πρωινό και Αναχωρούμε για τις λίμνες Πλίτβιτσε. Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο με μια σειρά 
λιμνών, που συνδέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα θέαμα μοναδικό. 
Μαγικές εικόνες που θα πάρουμε μαζί μας. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα 
θαύματά της που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. ‘Ένα συγκρότημα 16 λιμνών, άλλη 
ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μια 
λίμνη στην άλλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 4η, ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ    
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τη Σλοβενία και την πρωτεύουσα της, Λιουμπλιάνα. Στην 
αρχοντική Λιουμπλιάνα θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και 
περνώντας από την τριπλή γέφυρα  Tromostovje, θα δούμε τον καθεδρικό ναό, την πλατεία 
Πρέσερν, την γέφυρα του Δράκου και φυσικά την ανοιχτή αγορά του Πλέσκιν.  Ξενάγηση και 
ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 5η, ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ και την 
πτήση επιστροφής προς Αθήνα. Μετά την άφιξη μας, άμεση αναχώρηση για Πάτρα. 
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Τιμή συμμετοχής κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο €690                                         
                     Επιβάρυνση Μονόκλινου Δωματίου €100 

 
        
     Στην Τιμή περιλαμβάνονται 

• Μετακίνηση Πάτρα-Αεροδρόμιο-Πάτρα με Λεωφορείο 

• Αεροπορικά Εισιτήρια Aegean Airlines  ΑΘΗΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ 

• ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

• 4 Δ/σεις με πρωϊνό σε ξενοδοχείο 4* στο Ζάγκρεμπ (Garden Hotel ή αντίστοιχο) 

• Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας. 

• Οι εκδρομές και οι μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Ελληνόφωνη ξεναγός κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας. 

• Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο Πλίτβιτσε (€40/άτομο) 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Οι Εκδρομές μπορεί να αλλάξουν σειρά και ημέρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών 

• Μονόκλινα δωμάτια ΜΟΝΟ κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως αναφέρονται στο 

www.maritravel.gr 

• Όλες μας οι εκδρομές είναι Covid-Free και ακολουθούν αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα.  

• Οι Συμμετέχοντες με τη δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή της προκαταβολής, 

αποδέχονται τους όρους που θέτει ο διοργανωτής για την εκδρομή.  

• Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 

απέναντι στην COVID-19 και να έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ή να έχουν 

πιστοποιητικό νοσηλείας εντός 6 μηνών από τις ημερομηνίες της εκδρομής.  

• Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, η 

προκαταβολή ΔΕΝ επιστρέφεται και ούτε συμψηφίζεται με άλλη υπηρεσία του 

γραφείου μας. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 13/05/2022 με προκαταβολή 200 € 
 
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES 
 

 ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  A3780 18/06/22 ΑΘΗΝΑ  ΖΑΓΚΡΕΜΠ 17.30 18.30 

2 Α3781 22/06/22 ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΑΘΗΝΑ  15.30 18.20 

Σημ.: Οι ώρες πτήσεων είναι τοπικές 

 

 


