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4 ΗΜΕΡΕΣ

 Η "λευκή" πόλη είναι χτισμένη στη συμβολή δύο ποταμών, του Δούναβη και του Σάβα και είναι έτοιμη να
σας υποδεχτεί στα καταπράσινα πάρκα της, που την καθιστούν μια από τις πιο «green» πόλεις της
Ευρώπης. Με διαδρομή 7.000 ετών, το Βελιγράδι είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις των Βαλκανίων. Κι
όμως κανένα κτίριο στην πόλη δεν είναι πάνω από 250 ετών, καθώς το Βελιγράδι έχει κατεδαφιστεί πάνω
από 40 φορές στην πολυτάραχη ιστορία του!  
 Στην εκδρομή μας απολαύστε τη θέα από την ακρόπολη-φρούριο Kalemegdan, στη συμβολή των ποταμών
Δούναβη και Σάβα και περιπλανηθείτε ανάμεσα στα άπειρα μαγαζάκια και τα cafe του πεζόδρομου Knez
Mihailova, που θα σας φέρει στην καρδιά της πόλης. Χαζέψτε τα όμορφα κτίρια και το άγαλμα του Mihailo
Obrenovic, κλασικό meeting point, στην πλατεία Trg Republike και περπατήστε την οδό Srpskih Vladara,
από την πλατεία Slavija και τα κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς ως παλάτια των Αψβούργων
μέχρι τον καθεδρικό Hram Svetog Save (του Αγίου Σάββα). Η μποέμ συνοικία Skadarska των ποιητών και
των καλλιτεχνών προσφέρεται για να δοκιμάσετε τη σέρβικη κουζίνα στα γραφικά της ταβερνάκια ή για
ένα ποτό συνοδεία ζωντανής μουσικής στα τοπικά katanas. 
 Ένα από τα δημοφιλέστερα οδικά ταξίδια στο εξωτερικό, το οποίο συνδυάζει μια υπέροχη πρωτεύουσα
γεμάτη αξιοθέατα, ιστορία, κοσμοπολίτικη ζωή με μια ωραία ημερήσια εκδρομή στην γραφική επαρχιακή
πόλη Νόβι Σαντ. Η διαδρομή είναι σχετικά σύντομη με αυτοκινητόδρομους, τα ξενοδοχεία αξιόλογα και η
τιμή αρκετά καλή για αυτά που προσφέρει. Η εορταστική περίοδος είναι αρκετά καλή για να κάνετε αυτό
το ταξίδι, οπότε αν το αποφασίσετε μην περιμένετε στιγμή, κάντε κράτηση και ετοιμάστε βαλίτσα..!

  Γνωρίστε το Βελιγράδι μαζί μας, γιατί..

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Ετοιμάσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
Έχουμε επιπλέον επίσκεψη στο Μνημειακό Κέντρο Τίτο
Προσφέρουμε διαμονή αποκλειστικά στην καρδιά της πόλης.
Η διαμονή γίνεται σε ένα ξενοδοχείο για να αποφεύγουμε μεγάλες διαδρομές και στάσεις 
Το λεωφορείο είναι πολυτελές, ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως σε αυτό το ταξίδι που έχει αρκετά “χιλιόμετρα”
Θα έχετε καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες
H συνοδός είναι έμπειρη, έχοντας πραγματοποιήσει το ταξίδι επανειλημμένα
Το Μεγάλο Σάββατο θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία της Ανάστασης σε ορθόδοξη εκκλησία 
Διαθέτουμε εμπειρία και εξειδίκευση στο Βελιγράδι…εδώ και 3 δεκαετίες μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος
αριθμός ταξιδιωτών.

ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ
SKADARLIJA - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - SREMSKI KARLOVCI - ΒΥ NIGHT ZEMUN

ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝ ΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA - ΝΙΣΑΒΑ - ΝΙΣ



ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ - ΖΕΜΟΥΝ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για προαιρετική εκδρομή στην πόλη του Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι
χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές.
Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan,
τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Sremsi karlovci, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την
ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για
ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής
φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Tο βράδυ αξίζει μια παραδουνάβια βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο
γραφικές περιοχές της πόλης.

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE,
στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα
σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 ΧΛΜ.)

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το σύμβολο της
παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα και
χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από κατακτητές. Θα δούμε τον
Πύργο Nebosja, φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία
Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica
και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Στο εσωτερικό του ναού θα
ανακαλύψετε το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής
αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το
Κοινοβούλιο. 
 Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ
Μιχαήλοβα, με καταστήματα για οικονομικές αλλά και ακριβότερες αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε
στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. 
 Το μεσημέρι ελάτε προαιρετικά μαζί μας να δούμε την πόλη μέσα από μια ωραία κρουαζιέρα. Δείτε το φρούριο από
μια άλλη οπτική γωνία, το νησί του πολέμου, την μποεμ περιοχή Zemun κ.α.
 Το βράδυ είναι απαραίτητη μια έξοδος στην κοσμοπολίτικη περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarlija, μία από τις
ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs.
Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά
σέρβικα τραγούδια.
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ΔΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

4ΗΜΕΡΕΣ
 

14,17,20 Απριλίου
JUMP INN 4*plus

Κεντρικό 
Πρωϊνό 185 175 95 245

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Βόλος Δημαρχείο 02.00 02.15

Λάρισα Κεντρική πλατεία / Λέσχη αξιωματικών 03.00 03.15

Κατερίνη ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.00 04.15

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως  Βενιζέλου 05.30 06.00

 Για τις αναχωρήσεις από Βόλο & Λάρισα υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο. 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Σάβα. Είναι η
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις
καθ οδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία 
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
Συνοδός του γραφείου καθ'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Είσοδοι σε αξιοθέατα
Σύνολο φόρων (δημοτικοί φόροι, checkpoints κ.α.) 10 ευρώ ανά άτομο
Προαιρετική εκδρομή στο ΝΟΒΙΣΑΝΤ : ενήλικας 15€, παιδί 10€.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για να
εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ.
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