
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..!  
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1Αναχώρηση για Βελιγράδι (625χλμ.)
ημέρα

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.

► ετοιμάσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
► έχουμε επιπλέον επίσκεψη στο Μνημειακό Κέντρο Τίτο
► προσφέρουμε δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης
► η διαμονή γίνεται σε 2 κοντινά ξενοδοχεία 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
► ο συνοδός είναι έμπειρος, έχει πραγματοποιήσει το ταξίδι επανειλημμένα

γνωρίστε το Βελιγράδι μαζί μας, γιατί..
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ημέρα
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Τοπόλα - Όπενλακ - Παρατηρητήριο Άβαλα

Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή 

ημέρα

ημέρα

Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην Τόπολα η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελοκήπων και 
είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν εδώ 
κατά την διάρκεια του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα 
δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο χτίστηκε από τον βασιλιά 
Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε, στάση στο παρατηρητήριο Avala, 
όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι. 

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.

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

3 Νόβι Σαντ - Σρέμσκι Καρλόβτσι - Ζέμουν
ημέρα

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.

2 Βελιγράδι - Γύρος Πόλεως - Μνημειακο Κεντρο Τίτο - River Cruise - 
Skadarlija

ημέρα

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.



Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε 
δίκλινο 

Τιμή σε 
τρίκλινο 

Τιμή 
παιδιού
έως 12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ.

23&27 Δεκεμβρίου
&

5 Ιανουαρίου

4 ημέρες

JUMP INN 4*  
κεντρικό 175€ 169€ 85€ 250€

ROYAL INN 4* plus  
κεντρικό 185€ 179€ 85€ 265€

30 Δεκεμβρίου

4 ημέρες

QUEENS 
ASTORIA 4*

κεντρικό 
195€ 189€ 95€ 295€

23&26 Δεκεμβρίου
&

4 Ιανουαρίου

5 ημέρες

JUMP INN 4*  
κεντρικό 225€ 219€ 95€ 335€

ROYAL INN 4* plus  
κεντρικό 235€ 229€ 95€ 350€

29,30 Δεκεμβρίου

5 ημέρες

QUEENS 
ASTORIA 4*

κεντρικό
245€ 235€ 110€ 370€

Τιμοκατάλογος

Βελιγράδι

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία 
• πρωινό καθημερινά στo ξενοδοχείo
• λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων 

σύμφωνα με το πρόγραμμα
• συνοδός του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού
• ταξιδιωτική ασφάλιση 

• Είσοδοι σε αξιοθέατα
• σύνολο φόρων (δημοτικοί φόροι, checkpoints 

κ.α.) 10€ ανά άτομο
• Προαιρετική εκδρομή στο ΝΟΒΙΣΑΝΤ : ενήλικας 

15€, παιδί 10€


