
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για την πρωτεύουσατης Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. 
Άφιξη μετά από μιά ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με τη Λευκή Πόλη όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας.Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzicaκαι Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, 
το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό 
των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Έπειτα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική κουζίνα. 
Eπιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (προαιρετική,  80+80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προαιρετική εκδρομή μας στην πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοιβοντίνα. Άφιξη 
και περιήγηση πόλης. 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 Karlovsi 5χλμ. πριν από το Novi Sad , η οποία είναι ιστορική έδρα του Πατριαρχείου 
με τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου και με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση δεδομένου ότι εκεί 
κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας πραγματοποιώντας 
μία εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομή θα κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Avala όπου βρίσκεται το μνημείο του 
Άγνωστου Ήρωα για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι.

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΛΕΝΑΚ (προαιρετική)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων την πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν 
στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα, στον λόφο Οπλενακ και στο Μοναστήρι Μανασιτζα. Για όσους συμμετέχουν 
στην εκδρομή, αναχώρηση για την πόλη Τόπολα στην καρδιά των Αμπελόκηπων γνωστή για την παραγωγή  κρασιού 
και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά την διάρκεια του 18ου, 19ου, και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος 
του Οπλενακ, όπου θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι 
της Βασιλικής οικογένειας και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς που χτίστηκε από τον Βασιλιά Πέτρο. 
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με την επίσκεψη στο Σέρβικο Ορθόδοξο Μοναστήρι Μανασιτζα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. 
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά από το πρωινό μας, χρόνος ελεύθερος Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικά εισιτήρια
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
- Πρωινό καθημερινά
- Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται
Είσοδοι μουσείων, θεματικών πάρκων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ    (με AIR SERBIA)                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Ημέρες Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Τιμή

σε δίκλινο
Τιμή

παιδιού
Tιμή

Μονοκλινου Σημειώσεις

4
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

&
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

TASH BOUTIQUE 3*plus 149 115 199

Πτήσεις
ΑIR SERBIA 

Φόροι 
αερ/μιου
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Πακέτο
μεταφορών

αεροδρομίου & 
ξεναγήσεων

75ε 

     BELGRADE CITY 4* 159 119 219

DESIGN MR PRESIDENT 4* 165 125 225

DESIGN MR PRESIDENT 4*
(ημιδιατροφη) 189 135 269

QUEENS ASTORIA 4* 169 129 235

QUEENS ASTORIA 4*
(ημιδιατροφη) 195 139 279

ΕΧCELSIOR / PRAG 4*plus 189 135 279

ALLURE CARAMEL BY KARISMA 5* 205 145 315

5

ΚΑΘΕ TETAΡΤΗ
 &

ΠΕΜΠΤΗ

TASH BOUTIQUE 3*plus 169 125 239

     BELGRADE CITY 4* 185 135 265

DESIGN MR PRESIDENT 4* 195 139 279

DESIGN MR PRESIDENT 4*
(ημιδιατροφη) 219 149 335

QUEENS ASTORIA 4* 205 145 299

QUEENS ASTORIA 4*
(ημιδιατροφη) 229 159 359

ΕΧCELSIOR / PRAG 4*plus 225 155 349

ALLURE CARAMEL BY KARISMA 5* 245 165 389

          Στις πτησεις  της AIR SERBIA  περιλαμβανονται 1 αποσκευη εως 20 κιλα ανα ατομο και 1 χειραποσκευη εως 8 κιλα ανα ατομο.


