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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΝΙΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ! ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΙΣ ΙΟΥΛΙΑΝΕΣ ΑΛΠΕΙΣ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΣΤΟΛΙ∆Ι, ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΙΜΝΕΣ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΟΤΘΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ. 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΟΥΜΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ CANON PHOTOGRAPHER ΜΠΑΜΠΗ ΓΚΙΡΙΤΖΙΩΤΗ.

Τι θα φωτογραφίσουμε; 
Εκτός από την υπέροχη μικρή πρωτεύουσα της Σλοβενίας, το μενού περιλαμβάνει κάποια από τα ομορφότερα φυσικά τοπία της Ευρώπης! Ξεκινώντας από τα χαμηλά, 
θα φωτογραφίσουμε την περίφημη λίμνη Μπλεντ και το γραφικό νησάκι στο κέντρο της, αλλά και τα πανέμορφα τοπία της μεγαλύτερης σε έκταση λίμνης Μπόχιν. Θα 
κινηθούμε μέσα στον Εθνικό ∆ρυμό των Ιουλιανών Άλπεων, σε ήπια δασικά τοπία αλλά και σε αλπικό τερέν, με πανοραμικές λήψεις από την κορυφή του όρους Τρίγκλαβ. 

Πού θα μείνουμε; 
Σε αυτό το ταξίδι, θα χορτάσουμε φύση! Εκτός από τις διαμονές μας σε ξενοδοχεία στις δύο πόλεις που θα επισκεφτούμε, θα κοιμηθούμε σε σκηνές σε παραλίμνιο 
κάμπινγκ, και θα περάσουμε δύο βράδια σε ορεινό καταφύγιο, στα πλαίσια της ανάβασής μας στην κορυφή του Τρίγκλαβ.

Κάτι άλλο; 
Highlight του ταξιδιού, η τριήμερη εκδρομή μας για την ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή της Σλοβενίας. Λένε ότι αν δεν ανέβεις στην κορυφή του Τρίγκλαβ δεν είσαι 
Σλοβένος. ∆εν ξέρουμε αν θα μας δώσουν υπηκοότητα, αλλά εμείς μια προσπάθεια θα την κάνουμε… Με έμπειρους οδηγούς και κατάλληλο εξοπλισμό, θα «σπάσουμε» 
τις ώρες πεζοπορίας ώστε να έχουμε άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας για να φωτογραφίζουμε τα υπέροχα τοπία.

Και κάτι τελευταίο: 
Έχοντας απολαύσει τα ύψη της Σλοβενίας, πριν επιστρέψουμε στην Ελλάδα θα εξερευνήσουμε και τα βάθη της! Τα Σπήλαια Σκοτσιάν έχουν ανακηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1986, και περιλαμβάνουν καταρράκτες και μία από τις μεγαλύτερες υπόγειες αίθουσες στον κόσμο. Έχοντας εξερευνήσει 
τα ύψη και τα βάθη της χώρας, λοιπόν, θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ROAD TRIP

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Heights & Depths 

BOOK NOW $

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Θεσσαλονίκη – Νόβι Σαντ (Κροατία) – Λιουµπλιάνα – Μπόχιν - Τρίγκλαβ

ΘΕΑ
100%

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗh ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣp ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

€1.500 µε ΦΠΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
50%

ΦΥΣΗ
80%

ΒΑΘΜΟΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
70%
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Πού θα πάμε; 
Θα ζήσουμε ένα μοναδικό road trip που θα μας ταξιδέψει από το ψηλότερο (2864 μ.) έως το βαθύτερο (100 μ. + κάτω από τη γη) σημείο της μαγευτικής και άγνωστης 
στους πολλούς Σλοβενίας.

Συνοδός και πολύτιμος αρωγός μας η Canon Greece, η οποία θα μας προσφέρει τα τελευταία μοντέλα φωτογραφικών μηχανών και φακών για να αποθανατίσουμε τα 
μοναδικά τοπία που θα συναντήσουμε!



     6η ημέρα

Τρίγκλαβ – Λίμνη Μπόχιν
Σήμερα αφήνουμε πίσω μας το Τρίγκλαβ και επιστρέφουμε πεζοπορώντας στη λίμνη Μπόχιν. Η κάθοδος είναι πολύ πιο ξεκούραστη και θα περάσουμε μέσα από την κοιλάδα 
των επτά λιμνών, έναν καταπράσινο τόπο ιδανικό για φωτογραφίες τοπίου. Επιστρέφουμε στο κάμπινγκ και απολαμβάνουμε ξεκούραση με θέα τη λίμνη, ή βαρκάδα για τους 
πιο ξεκούραστους!

     1η ημέρα 

Θεσσαλονίκη – Νόβι Σαντ (Σερβία)
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί από την συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, με σκοπό να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης έως την Σλοβενία. Επιλέγουμε να 
αποφύγουμε το Βελιγράδι, και διανυκτερεύουμε στο μικρότερο και πιο γραφικό Νόβι Σαντ της Σερβίας. 

     2η ημέρα

Νόβι Σαντ – Λιουμπλιάνα
Την δεύτερη ημέρα του road trip μας, θα φτάσουμε στην υπέροχη πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, αφού πρώτα διασχίσουμε την Κροατία. Τα απόγευμα θα 
μπορέσουμε εξερευνήσουμε αυτή τη μικροσκοπική πόλη που σε τίποτα δεν θυμίζει πρωτεύουσα κράτους, αλλά είναι ολόκληρη ένα αξιοθέατο, Ο ποταμός Ljubljanica 
διασχίζει το κέντρο της πόλης, η οποία απαρτίζεται από ένα μείγμα κτιρίων μπαρόκ, Art Nouveau και άλλων αρχιτεκτονικών ρυθμών, κάτω από τα τείχη του αρχαίου 
κάστρου στην κορυφή της. 
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     3η ημέρα

Λιουμπλιάνα – Λίμνη Μπόχιν (μέσω Λίμνης Μπλεντ)
Σήμερα αφήνουμε πίσω μας την πρωτεύουσα και μπαίνουμε βαθιά στην υπέροχη φύση της Σλοβενίας. Προορισμός μας είναι τα παράλια της λίμνης Μπόχιν (περίπου 2 ώρες 
απόσταση), όπου θα κατασκηνώσουμε σε οργανωμένο κάμπινγκ. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε μία χορταστική στάση για φωτογραφίες στην 
εκθαμβωτική και διάσημη λίμνη Μπλεντ με το χαρακτηριστικό νησάκι και κάστρο στο κέντρο της.   
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     4η ημέρα

Ανάβαση στην Κορυφή του Όρους Τρίγκλαβ (2864 μ.)
Την τέταρτη ημέρα του ταξιδιού μας, ξεκινάει η τριήμερη ανάβαση για την κορυφή του Όρους Τρίγκλαβ. Παρότι η ανάβαση μπορεί να γίνει και σε δύο μέρες, επιλέγουμε να 
την παρατείνουμε, χαρίζοντας στους εαυτούς μας άφθονο χρόνο για να φωτογραφίσουμε τα δάση και τις λίμνες του εθνικού δρυμού, όπως θα τα απολαύσουμε από τα 
μονοπάτια. Σε όλη τη διάρκεια της ανάβασης θα συνοδευόμαστε από έμπειρους οδηγού βουνού, οι οποίοι θα μας εξασφαλίσουν και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Θα 
μεταφερθούμε με αυτοκίνητο σε ένα αρκετά ψηλό σημείο της διαδρομής και θα πεζοπορήσουμε ως το καταφύγιο όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

5

5     5η ημέρα

Ανάβαση στην Κορυφή του Όρους Τρίγκλαβ (2864 μ.)
Ημερά κορυφής σήμερα! Θα αφήσουμε τον βασικό μας εξοπλισμό στο καταφύγιο για να μην μεταφέρουμε μεγάλο βάρος, και θα φτάσουμε, με τη βοήθεια των έμπειρων 
οδηγών μας, στα 2864 μέτρα και τη χαρακτηριστική ρουκέτα-καταφύγιο ανάγκης που κοσμεί την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Σλοβενίας. Η πανοραμική θέα είναι 
εντυπωσιακή, και μας αποζημιώνει για την κούραση της ανάβασης! 

5

5     7η ημέρα

Λίμνη Μπόχιν - Σπήλαια Σκοτσιάν – Λιουμπλιάνα
Ξεκινάμε πρωί για να επισκεφτούμε το βαθύτερο σημείο της καταπράσινης Σλοβενίας! Περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά μας βρίσκονται τα επιβλητικά σπήλαια Σκοτσιάν, ένα 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με μνημειώδεις σχηματισμούς, ποτάμια και εντυπωσιακούς καταρράκτες, όλα κάτω από τη γη! Το μεσημεράκι επιστρέφουμε 
στην πρωτεύουσα για να εξερευνήσουμε όσες χαριτωμένες γωνίες της δεν απολαύσαμε ερχόμενοι και να ξεκουραστούμε εν όψει της επιστροφής μας.

5     8η ημέρα

Λιουμπλιάνα - Βελιγράδι (Σερβία)
Σήμερα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα, αλλά με μια στάση στην πρωτεύουσα της Σερβίας, μία καταπράσινη και αρχοντική πόλη η οποία ακόμα φέρει 
τα σημάδια του πολέμου αλλά και την αναγέννησής της.

5     9η ημέρα

Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Τελευταία ημέρα του διαβαλκανικού μας road trip σήμερα, και επιστροφή στα πάτρια εδάφη, με αποσκευές τις πολύτιμες αναμνήσεις μας από τα ύψη και τα βάθη της 
πανέμορφης Σλοβενίας αλλά και με κάποιες εικόνες από τα ταραγμένο παρελθόν και το ελπιδοφόρο παρόν της Σερβίας. Θα αποχαιρετιστούμε ξέροντας ότι μαζί έχουμε 
ανέβει σε ένα πανύψηλο βουνό, κάτι που πάντοτε δένει τους ανθρώπους, και ότι φέρνουμε πίσω πολύτιμες φωτογραφικές αναμνήσεις από αυτό!

Κόστος Workshop: 1.500€*
*  τιμή περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Συμμετοχή στο σεμινάριο φωτογραφίας
Σεμινάριο φωτογραφίας με τον Canon Photographer  
Μπάμπη Γκιριτζιώτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα 
γίνεται σεμινάριο φωτογραφίας τοπίου και νυχτερινής 
φωτογραφίας. Η Canon θα μας προσφέρει τα τελευταία 
μοντέλα φωτογραφικών μηχανών και φακών για να 
φωτογραφίσουμε σε ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερα 
χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουμε τεχνικές φωτογράφισης και να μάθουμε 
χρήσιμες συμβουλές.

• Μεταφορά με το βαν της αποστολής
Μεταφορά καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού σε 
αυτοκίνητο 9 θέσεων.

• ∆ιαμονή 
> Νόβι Σαντ / 2 βράδια (διαμονή σε ξενοδοχείο)
> Λιουμπλιάνα / 1 βράδυ (διαμονή σε ξενοδοχείο)
> Λίμνη Μποχίν / 2 βράδια (διαμονή σε οργανωμένο 
κάμπινγκ)
> Τρίγκλαβ / 2 βράδια (διαμονή σε ορειβατικό καταφύγιο)

• Ταξιδιωτική ασφάλιση

• ∆ράσεις
> Ανάβαση στην κορυφή του Όρους Τρίγκλαβ με έμπειρους 
οδηγούς και παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού
> Είσοδος στα σπήλαια Σκοτσιάν

• Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο Νόβι Σαντ

∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Γεύματα (Εκτός από όσα προαναφέρονται)
• Οινοπνευματώδη ποτά & αναψυκτικά
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
Συνολικό κόστος: €1.500 / άτομο (στην τιμή 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και όλοι οι φόροι)
Προκαταβολή: €750 / Εξόφληση: €750 έως την ημερομηνία 
που θα οριστεί από τους διοργανωτές.

The Lifetime Experience
Σοφία Βλαβιανού
 thelifetimeexperience@gmail.com  
 +30 6979598001

Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Canon 
Photographer Μπάμπη Γκιριτζιώτη, με τον οποίο μπορείτε 
να επικοινωνείτε στο E-mail: b.giritziotis@gmail.com.

BOOK NOW $

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗh ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣp

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

BOOK NOW $
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Σημεία στον χάρτη
• Όρος Τρίγκλαβ: https://bit.ly/2YTmuIe 

Προηγούμενη εμπειρία
Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση, ορειβατικός εξοπλισμός, πλήρως 
λειτουργικός φωτογραφικός εξοπλισμός και καλή διάθεση!

Ενδεικτικός Φωτογραφικός Εξοπλισμός
N Φωτογραφική μηχανή DSLR ή mirrorless.
N Τουλάχιστον ένα φωτογραφικό φακό 24mm.
N Ένα ελαφρύ τρίποδο.
N Τουλάχιστον 2 εξτρά μπαταρίες.
N Κάρτες μνήμης (μία τουλάχιστον 16GB).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα τελευταία 
μοντέλα της Canon.

Απαραίτητος Εξοπλισμός
Ενδεικτικά παραθέτουμε μια λίστα με τον απαραίτητο εξοπλισμό:
N Ορειβατικό αδιάβροχο μποτάκι
N Ζεστό παντελόνι τύπου softshell
N Χειμερινό μπουφάν
N Γάντια, σκούφο και ζεστές, μάλλινες κάλτσες και γκέτες
N Ισοθερμικά πάνω-κάτω
N Φακό κεφαλής
N Θερμός

p Πληροφορίες για τον Εξοπλισμό
Για περισσότερες πληροφορίες για τον ορειβατικό και τον φωτογραφικό 
εξοπλισμό ή αν δεν έχετε κάτι από τα παραπάνω, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο Email: b.giritziotis@gmail.com

GOOD TO KNOW :)

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΧΩΡΑ

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΒΙΖΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Σλοβενία 

∆ιαβατήριο

EUR

Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπόχιν, Όρος Τρίγκλαβ



h





ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο συμμετέχων αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να κρίνει εάν μπορεί να συμμετέχει στην 
εξόρμηση χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα ή αυτή των άλλων συμμετεχόντων. 
Αναγνωρίζει και δέχεται πως τα καιρικά φαινόμενα στο βουνό είναι ευμετάβλητα και 
απρόβλεπτα, για το λόγο αυτό ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ακύρωση της εκδρομής ή 
αλλαγής σχεδιασμού για αυτόν τον λόγο. Επίσης σε περίπτωση που τεθεί ο συμμετέχων σε 
κίνδυνο είτε τραυματισμού, απώλειας μέλους του σώματος, ή της ίδιας τη ζωής, η ευθύνη του 
διοργανωτή περιορίζεται στη σωστή προετοιμασία και ορθή απόφαση/ επιλογή / αλλαγή 
σχεδιασμού, και στην παροχή οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται η σωματική 
ακεραιότητα και ψυχική και πνευματική υγεία των συμμετεχόντων.

Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ειλικρινή δήλωση κατάστασης της υγείας 
του, αναγνωρίζει και αποδέχεται πως ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή 
προβλήματα υγείας που προϋπήρχαν στον ίδιο, καθώς και για τυχόν επιβάρυνση που ενδέχεται 
να υποστεί η κατάσταση της υγείας του, από τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα. Σε 
περίπτωση που ο συμμετέχων λόγω ψευδούς ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή 
μη διαθεσιμότητας (από υπαιτιότητά του) του εξοπλισμού που απαιτείται ώστε να μην μπορεί 
να ανταπεξέλθει στον προγραμματισμό της εκδρομής / δραστηριότητας, ο διοργανωτής έχει τη 
δυνατότητα να απομακρύνει τον συμμετέχοντα από τη δραστηριότητα, με τη μόνη υποχρέωση 
να εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλείας και να καλέσει την επίσημη βοήθεια διάσωσης, εάν και 
εφόσον χρειάζεται. Το κόστος της διάσωσης βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα, όπως 
επίσης σε περίπτωση που θέσει όλη την ομάδα ή κάποιο άλλο μέλος σε κίνδυνο, λόγω ψευδούς 
ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή προβλημάτων, φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση ή οποιαδήποτε ένδικη απόφαση παρθεί.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα μονομερώς.

COVID-19

Η The Lifetime Experience αναλαμβάνει την ευθύνη να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις 
εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την προφύλαξη του πληθυσμού και την 
πρόληψη της μετάδοσης του ιού COVID-19. 

Πολιτική ακύρωσης

Οποιαδήποτε αλλαγή / ακύρωση / ενημέρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων θα γίνεται στο 
Email: thelifetimeexperience@gmail.com

Σε περίπτωση  που ο συμμετέχων ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρηση του, τότε 
υπόκειται σε «ακυρωτικά». Αν η ακύρωση συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε δεν 
δικαιούται επιστροφής χρηµάτων. Κάθε ακύρωση συµµετοχής ισχύει από την στιγµή που την 
παραλαµβάνουµε γραπτώς ή με email.

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής ισχύουν τα παρακάτω:
1. Μέχρι 20 ημέρες πριν: Εάν με την ακύρωση του δεν επηρεάζεται ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων που ορίζεται στα 6 άτομα, επιστρέφεται το 75% του ποσού. 
Σε όποια άλλη περίπτωση το ποσό επιστρέφεται μόνο εάν βρεθεί αντικαταστάτης.
2. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις: παρακρατείται το σύνολο του ποσού.

Συμμετοχές
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι 6 άτομα. Σε περίπτωση που 30 ημέρες πριν την 
αναχώρηση δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός, τότε το ταξίδι θα ματαιωθεί και θα 
επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβάλλει οι συμμετέχοντες, χωρίς καμία άλλη 
υποχρέωση από μέρους των διοργανωτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με βάση τα 
στοιχεία επικοινωνίας που έχουν καταχωρήσει στη δήλωση συμμετοχής.
 

P A S S I O N  
F O R  T R A V E L
&  A D V E N T U R E

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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