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Αρ. Πρωτ. 53 

 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 

 

Θέμα:  « 7ημερη οδική εκδρομή για Πανόραμα Κροατίας».  

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογός μας αποφάσισε φέτος να διοργανώσει 7ημερη οδική εκδρομή για 

Πανόραμα Κροατίας - λίμνες Πλίτβιτσε – Λουμπλιάνα – Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι, από 

Τετάρτη 28/6/2017 έως Τρίτη 04/7/2017. 

 

Συνοπτικό πρόγραμμα 

1η μέρα: Αθήνα – Δυρράχιο / Τίρανα (700χλμ)  

2η μέρα: Δυρράχιο – Τίρανα –Μπούτβα - Κότορ – Ντουμπρόβνικ (Τρέμπινιε) (285χλμ) 

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ – ξενάγηση πόλης – Σπλιτ – Τρογκίρ – Σίμπενικ (290χλμ) 

4η μέρα: λίμνες Πλίτβιτσε – Ζαντάρ - Ριέκα – Οπατία – Ποστόινα (350χλμ) 

5η μέρα: Ποστόινα – σπήλαια – Λουμπλιάνα – λίμνη Μπλεντ - Ζάγκρεμπ (190χλμ)  

6 μέρα: Ζάγκρεμπ – περιήγηση πόλης – Βελιγράδι – Κρούσεβατς (575χλμ)  

7η μέρα: Κρούσεβατς - Αθήνα (950χλμ)  

 

Το κόστος της εκδρομής είναι: 

315€ το άτομο σε δίκλινο. Η τιμή του μονόκλινου και του τρίκλινου θα σας 

ανακοινωθούν από τους υπεύθυνους της εκδρομής. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται  

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4* με πρωινό  

• Δώρο ημιδιατροφή  

• Αρχηγός / συνοδός  

• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR  

 

Δεν περιλαμβάνονται  

• Δημοτικοί φόροι, είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, στο πάρκο των λιμνών, σπήλαια 

Ποστόινα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό  
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• Έξτρα ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες 

αποσκευών κ.α. (€10) (δείτε στους όρους συμμετοχής του γραφείου).  

 

Απαραίτητα  

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  

• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την 

καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 

και αντίστροφα, χωρίς καμία παράληψη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Η 

επίσκεψη στις λίμνες πραγματοποιείται καιρού επιτρέποντος.  

• Η διανυκτέρευση στο Δυρράχιο ή Τίρανα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και στην 

Καστοριά.  

• Η διανυκτέρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Ντουμπρόβνικ ή στο Τρέμπινιε 

ή στο Νέουμ  

 

Δήλωση συμμετοχής στην εκδρομή 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι τις 15/5/2017.  

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Συλλόγου για κρατήσεις είναι οι: Γεωργόπουλος           

Σωτήρης (τηλ. 6973256860), Παπασπύρου Νίκος (τηλ. 6973056740) και Μαρίνης Νίκος 

(τηλ. 6977456265).  

Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται δεδομένη εφόσον καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής 

που είναι το 30% του συνόλου, δηλαδή 100 € και τα οποία χρήματα θα πρέπει να δοθούν στα 

μέλη του Δ.Σ. (Γεωργόπουλο, Παπασπύρου, Μαρίνη) μέχρι και τις 20/5/2017.  

Δηλώστε σύντομα συμμέτοχη γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα κρατηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 

Εξόφληση της εκδρομής 

Το υπόλοιπο του κόστους της εκδρομής μπορεί να εξοφληθεί από καθένα συνάδελφο τα 

αργότερο 15 ημέρες πριν την αναχώρηση του γκρουπ από Αθήνα. 

 

 

 


