
 

 

 

Το απόλυτο «must» των Βαλκανίων  

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

5 ημέρες  
Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί, μουσική στο εκπληκτικό Sremski Karlovci,  στις όχθες του Δούναβη 

 

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι 
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ξενάγηση στο Ζέμουν/Σεμλίνο 

(20€ το άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων), παραδουνάβια πόλη στη Σερβία και έναν από τους 17 

δήμους που αποτελούν τη σημερινή πόλη του Βελιγραδίου. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της 

αναπτύχθηκε χωριστά από το Βελιγράδι και ανήκε στην Αυστρία μέχρι το τέλος του 1ου Παγκόσμιου 

Πολέμου. Eλεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

 

2η μέρα: Βελιγράδι 
Ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στα σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα παραδοσιακά καφέ και 

μπαράκια, όπου συχνάζουν καλλιτέχνες και μποέμ της Σερβικής κουλτούρας. Προαιρετικά μπορείτε να 

κάνετε ξενάγηση στην παλιά πόλη (20 € το άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων συμπεριλαμβανομένων 

των εισόδων) για να δούμε την πιο παλιά αγορά του Βελιγραδίου (Zeleni Venac), το Πατριαρχείο, τον 

Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ, τον Ζωολογικό Κήπο, το μουσείο της Πριγκίπισσας Λιούμπικα 

και άλλα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

 

3η ημέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση) 
Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των 

ποταμών Δούναβη και Σάβα - μία από τις πιο «φωτογραφημένες» πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ 

Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι 

μερικά από τα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε. Απόγευμα ελεύθερο,  δείπνο. 

 

4η μέρα: 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). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το 

μεσημέρι πλούσιο εορταστικό γεύμα με κρασί και μουσική σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι. 

 

5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

 05/04/18  

                   

27/0418 

Τιμές κατ’ άτομο  

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 345 € 365 € 

Επιβ. Μονόκλινου 120 € 120 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 295 €  295 € 

Φόροι Αεροδρομίων 140 €  

.* η τιμή ισχύει για κρατήσεις 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων – 

Μετά επιβάρυνση 20 € το άτομο 

 
 

 

 

 



 

 

 

Περιλαμβάνονται :  
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βελιγράδι - Αθήνα με Air Serbia. 

 Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 

 Ημιδιατροφή κάθε μέρα 

 Μετακινήσεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, περιηγήσεις με ασφαλή πούλμαν, όπως αναφέρονται  

 Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί και μουσική σε τοπικό εστιατόριο στο Sremski Karlovci στην όχθη 

του Δούναβη (ως μέρος της ημιδιατροφής ) 

 Ξενάγηση στο Βελιγράδι και στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό  

 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων  

 Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 

 Φ.Π.Α.  

 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 140 € 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία  
Belgrade :  88 Rooms Hotel 4* or similar 

 

 

Πτήσεις Air Serbia 
Ημ/νια Από Προς Ώρες Πτήσεων Πτήση 

05/04 Αθήνα Βελιγράδι 15.35 16.15 JU 513 

09/04 Βελιγράδι Αθήνα 13.20 15.50 JU 512 

 
27/04 Αθήνα Βελιγράδι 16.35 17.15 JU 513 

01/05 Βελιγράδι Αθήνα 12.20 14.50 JU 512 

 
 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί καμία 

από τις υπηρεσίες. 

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη (extra bed – ράντζο). 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου 

γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες 

που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας 

που θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

 Στα ξενοδοχεία μπορεί να ζητηθεί πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 

επιστρέφεται με το check out. 
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