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ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ 399€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑΧ. 27/10

Ημέρες
01

Αθήνα - Βελιγράδι

Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο
απόγευμα για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη . Μετά το δείπνο , σας
προτείνουμε μία βόλτα στην Skadarljia (μποέμ γειτονιά της πόλης με
bars

,

clubs

και

τσιγγάνικα

βιολιά).

Άφιξη

στο

ξενοδοχείο,

διανυκτέρευση.

02

Βελιγράδι (Ξενάγηση)

Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι ή αλλιώς την Λευκή πόλη των
Βαλκανίων . Ξεκινάμε με το Οθωμανικό φρούριο Kalemegdan το
οποίο δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και
Σάββα .Θα θαυμάσουμε την πόλη από ψηλά και θα συνεχίσουμε στον
πεζόδρομο Κνεζ Μιχαϊλοβα που θα μας οδηγήσει στην πλατεία
Δημοκρατίας όπου δεσπόζει το άγαλμα του Κνεζ Μιχαϊλο . Η Λυρική
Σκηνή , το Δημαρχείο , το Κοινοβούλιο , τα παλιά Ανάκτορα και το
μνημειακό κέντρο του Τίτο , είναι μερικά από τα βασικά αξιοθέατα της
πόλης. Θα συνεχίσουμε με τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Σάββα τον
μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στον κόσμο . Προαιρετική κρουαζιέρα στους
ποταμούς Σάββα και Δούναβη Απόγευμα ελεύθερο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

03

Πάρκο Φρούσκα Γκόρα- «Άγιο Όρος» Σερβίας Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci

Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την
Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του
Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και
ιστορικό μνημείο (UNESCO).Ακολουθεί το κουκλίστικο Sremski
Karlovci , μπαρόκ πόλη με ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία .
Επόμενος

μας

σταθμός

το

Νόβισαντ

,

πρωτεύουσα

της

Βοιβοντίνα(βόρεια επαρχίας της Σερβίας) .Θα ξεναγηθούμε στην πόλη
και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό , την πλατεία Slobodan , το
Δημαρχείο

κ.α

.Επιστροφή

το

απόγευμα

στο

ξενοδοχείο

.

Διανυκτέρευση.

04

Βελιγράδι (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική
εκδρομή Τόπολα - Λόφος Όπλενακ Κραγκούγεβατς

Ημέρα ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν πόλη για να περπατήσετε στα
σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα παραδοσιακά καφέ και μπαράκια,
όπου συχνάζουν καλλιτέχνες και μποέμ της Σερβικής κουλτούρας.
Προαιρετική εκδρομή στην πόλη Τόπολα με τον λόφο Όπλενακ , την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα ψηφιδωτά ,το σπίτι της
Βασιλικής

οικογένειας

και

το

μαυσωλείο

της

δυναστείας

Καρατζόρτζεβιτς που κτίστηκε από τον Βασιλιά Πέτρο . Τελευταίος
σταθμός η πόλη Κραγκούγεβατς στην καρδιά της Σερβίας όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε το εργοστάσιο της ιστορικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Zastava , το μνημείο για τα 6.000 θύματα από την Ναζιστική Γερμανία
και το ιστορικό κέντρο . Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο .
Διανυκτέρευση.

04

Βελιγράδι - Αθήνα

Πρωινό ελεύθερο για μία τελευταία βόλτα στον πεζόδρομο της Κνεζ
Μιχαίλοβα για καφέ και αναμνηστικά δώρα . Ακολουθεί μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Λεπτομέρειες Πτήσεων
ΠΤΗΣΕΙΣ AIR SERBIA:
JU 513 , 16.20-17.00
JU 512 , 13.15-15.45

Τιμές & Ξενοδοχεία Εκδρομής
ROYAL INN 4*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 399€
Τιμή σε μονόκλινο 479€
Παιδική τιμή (0-2 ετών) 50€
Παιδική τιμή (2-12 ετών): 315€
JUMP INN 4*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 429€
Τιμή σε μονόκλινο 529€
Παιδική τιμή (0-2 ετών)50€
Παιδική τιμή (2-12 ετών): 345€

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με την AIR
SERBIA
Εκδρομές - ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα
04 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα παραπάνω ξενοδοχεία
4* (ROYAL INN & JUMP INN ).
Πρωινό καθημερινά

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια

Αρχηγός/συνοδός

ΦΠΑ

Δεν Περιλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων για την αεροπορική
(155 ΕΥΡΩ)
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό.

Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου, περίπου € 2 κατ’ άτομο
τη βραδιά.

Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα.

Η εκδρομή της 4ης ημέρας του προγράμματος (50 ευρώ
ανά άτομο).

Η κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη (15
ευρώ ανά άτομο).

Προαιρετική ασφάλεια Covid (20€).

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό

01

έχουν οι κάτωθι κατηγορίες:
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την
τελευταία δόση του εμβολίου).
Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό
εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου).
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας
περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς
& την οικογένεια σας, έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να
παρουσιαστούν τόσο κατά την διάρκεια της εκδρομής όσο κ’ πριν την
αναχώρηση.
• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους
υγείας .
• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19
πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος
ποσού.)
• Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19).
• Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .

λόγω

•Έξοδα

καθυστερημένης

άφιξης

των

αποσκευών

.

•

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του
Ασφαλισμένου .
•Έξοδα

διαμονής

01

και

επικοινωνίας

του

Ασφαλισμένου

εξαιτίας

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων.
•Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης .
•Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού
του.
•Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).
•Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. • Έξοδα για νομική
υποστήριξη.
•Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου
που νοσηλεύεται.
•Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.
•Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου.
•Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς
περιορισμό χρήσης).
•Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους).
•Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

