
Καλοκαίρι ξανά στην ζωή μας και το μυαλό μας εκτός από την γκρίνια του "έχει ζέστη" είναι 

γεμάτο όνειρα, ιδέες και σκέψεις για ταξίδια! Φανταστήκαμε τον εαυτό μας αυτό το 

καλοκαίρι στην Κροατία και συγκεντρώσουμε λόγους που θα σας κάνουν να γίνετε και εσείς 

μέρος της "φαντασίωσης" μας.  

 

Πανέμορφη φύση, περίλαμπρη ιστορία, καταγάλανα νερά, αλλόκοτα βραχώδη τοπία, 

μπαρόκ κτίσματα, μεσαιωνικά μοναστήρια, μεσογειακή φιλοξενία, ακτογραμμή της 

ξεπερνά τα 1.100 χιλιόμετρα και περισσότερα από 1.000 νησιά! Αυτά είναι μόνο μερικά 

από τα χαρακτηριστικά που η Κροατία πρωταγωνιστεί στην τουριστική σκηνή της Ευρώπης!  

 

Απέχει μόνο 2 ώρες με το αεροπλάνο και παρακάτω θα απαριθμήσουμε 8 λόγους για να 

κάνετε το ταξίδι αυτό!  

 

1. Το Ντουμπρόβνικ 

 

Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει το "Saint tropez των Βαλκανίων" και όταν θα αντικρίσεις την 

μεσαιωνική πόλη χτισμένη από λευκή πέτρα και μάρμαρο και με τείχη που υψώνονται 

σχεδόν σαράντα μέτρα πάνω από τη θάλασσα, θα καταλάβεις. Το Ντουμπρόβνικ διαθέτει 

σύγχρονο αεροδρόμιο με τελεφερίκ,  και είναι στο σύνολό του πεζοδρομημένο. Ακόμα εκεί 

θα συναντήσεις την διάσημη πλατεία  Placa με τα εκπληκτικά μπαρόκ στέκια καθώς και 

πληθώρα ναών. Στα sos της πόλης είναι το Dubrovnik Summer Festival  που 

πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο και Αύγουστο και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.  

 

 



2. Τα Καταγάλανα Νερά στις Δαλματικές ακτές 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι ένας απ τους πιο hot Προορισμούς και ολοένα και περισσότεροι 

τουρίστες συρρέουν να ζήσουν το "Αδριατικό παραμυθένιο όνειρο". Καταγάλανα νερά που 

θα σε συνεπάρουν,  Όρμοι, παρθένα νησάκια, εκπληκτικό μεσογειακό κλίμα και επιλογές 

για κολύμπι και θαλάσσια σπορ πραγματικά πολλές. Σίγουρα θα χρειαστείτε καλά 

φορτισμένο κινητό για να φωτογραφίσετε τα μοναδικά τοπία.  

 

3. Το Σπλίτ 

Η μεγαλύτερη πόλη στις ακτές της Δαλματίας και επίσης, μία από τις παλαιότερες. 

Ατμόσφαιρα καλλιτεχνική και πλούσιος πολιτισμός είναι στοιχεία που θα δείτε στην 

όμορφη αυτή πόλη. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Domnius, 

με το  φημισμένο καμπαναριό και με πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα.  

 

4. Το Ηλιοβασίλεμα στην πόλη Zadar 



 

 

 Είναι παραλιακή πόλη και λιμάνι της Κροατίας, η οποία βρίσκεται βόρεια του Σπλιτ και 

νότια της Ριέκα, σύμφωνα με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ το ηλιοβασίλεμα στην πόλη αυτή,  είναι 

το ωραιότερο του κόσμου. Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών για τον λόγο αυτό, το 

επιβεβαιώνει.  

 

5. Το Εθνικό Πάρκο Plitvice με τις λίμνες. 

 



Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της Κροατίας και ένα απο τα παλαιότερα εθνικά πάρκα στην 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Με έκταση  296,85 χλμ είναι μια πραγματική όαση με δυνατό του 

σημείο τις 16 λίμνες, τους καταρράκτες και τις σπηλιές. Από το 1979 αποτελεί μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και οι επισκέπτες το κατατάσσουν σε ένα από τα 

καλύτερα πάρκα που επισκέφθηκαν ποτέ.  

 

6. Ιδιαίτερη Γαστρονομία  

 

Όπως κάθε τόπος έτσι και η Κροατία έχει την δική της γαστρονομία, φυσικά εδώ οι γεύσεις 

που μπορεί να δοκιμάσει κανείς είναι άπλετες μιας και η συγκεκριμένη κουζίνα  είναι ένα 

κράμα βαλκανικής, μεσογειακής και κουζίνας της κεντρικής Ευρώπης.  Πίτα με σαρδέλες, 

Βαριά κρεατικά όπως αρνί μαγειρεμένο με γάλα, μύδια μαγειρεμένα με μαϊντανό είναι 

μερικά από τα τοπικά πιάτα. Φυσικά η χώρα φημίζεται για τις πολύ γευστικές μπίρες της!  

 

7. Το εκλεκτό νησί Hvar 

 

Έχει θέσεις σε λίστες για τα 10 πιο όμορφα νησιά του κόσμου, και ταυτόχρονα το 

αποκαλούν "Η βασίλισσα της Δαλματίας" είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της χώρας με 

πληθυσμό περίπου τα 11.000 άτομα και αυτό που το χαρακτηρίζει είναι (εκτός απ τα 

γαλάζια διάφανα νερά) η φιλοξενία των ντόπιων.  

 

8. Τα σπήλαια  στην Postoina  



Το σύστημα σπηλαίων της Postoina είναι ξακουστό για τα όμορφα περάσματα του. Τα 

ζωντανά χρώματα και τα παράξενα σχήματα των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών κάνουν 

τους διαδρόμους των σπηλαίων να μοιάζουν με κοσμήματα. Μερικοί λαμπυρίζουν σαν να 

είναι διάστικτοι με διαμάντια, ενώ άλλοι εκπέμπουν βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του 

καφέ της σκουριάς. Στα must για μια πιθανή επίσκεψή σας καθώς παρόμοια στον κόσμοι 

δεν υπάρχουν!  

 

Αν μετά από αυτήν την ανάγνωση έχετε δημιουργήσει ήδη εικόνες,  τότε κλείνοντας σας 

προτείνουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα του Signature Travel για 8 ημέρες με διαμονή, 

αεροπορικά, ξεναγήσεις και διατροφή από 499€!  

 

Ζήστε το δικό σας γαλάζιο όνειρο με την ασφάλεια και την εμπειρία ενός μεγάλου 

ταξιδιωτικού γραφείου! Δείτε τιμές και αναχωρήσεις για όλο το καλοκαίρι ΕΔΩ 

https://signature.gr/product/panorama-dalmatikon-akton-2/

