Οδικές εκδρομές

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΝΟΒΙΣΑΝΤ
01 Aναχώρηση για Βελιγράδι

03

Ημέρα

(634 χλμ.)

Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί
και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Αφού
πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες στάσεις,
άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Με την καθοδήγηση του έμπειρου
συνοδού μας σας προτείνουμε να περπατήσετε στον
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Knez Mihailova, όπου
θα βρείτε πολλά και όμορφα καταστήματα αλλά
και ατμοσφαιρικά εστιατόρια για να δειπνήσετε.
Διανυκτέρευση.

02 Βελιγράδι Περιήγηση πόλης –
Ημέρα

Βελιγράδι – Νόβισαντ
περιήγηση – Βελιγράδι (93 + 93
χλμ.)

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την πόλη του Νόβι
Σαντ. Φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα
όπου θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το
κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον
ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο. Χρόνος
ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο για αγορές,
ψώνια και φαγητό. Στη συνέχεια επιστροφή στο
Βελιγράδι. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
πραγματοποιήσετε μία τελευταία βόλτα στον
κεντρικό πεζόδρομο και να γευτείτε την περίφημη
Σέρβικη κουζίνα. Διανύκτερευση.

SPECIAL
Προαιρετικό By Night & Κρουαζιέρα

εκδρομικό πρόγραμμα

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο
Βελιγράδι, το οποίο είναι μια πόλη με πολλά μνημεία.
Η Σερβία έχει τη δική της μεγάλη ιστορία, την οποία
θα ακούσουμε από τον συνοδό μας. Θα δούμε τα
κατεστραμμένα ακόμη κτίρια από τον πόλεμο
των Νατοϊκών δυνάμεων, απέναντι στην ανίσχυρη
αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο οι κάτοικοι
της κράτησαν 78 ολόκληρες μέρες αμυνόμενοι, το
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο,
τη Βουλή, το Δημαρχείο της πόλης και το Σερβικό
Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να
επισκεφτούμε τη φυλακή, όπου οι Τούρκοι κρατούσαν
αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης
Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς
τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την
προτομή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το
πάρκο του Καλεμέγκνταν, ονόμασαν δε το δρόμο σε
οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή μας, χρόνος
ελεύθερος στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ’ ιδίων.
Για το βράδυ θα ακολουθήσει προαιρετική βραδινή
έξοδος όπου θα ξεκινήσουμε με την πανοραμική μας
περιήγηση θαυμάζοντας τα φωτισμένα τα βασικά
αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το μοναδικό
κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στα
ειδικά ποταμόπλοια για μια μίνι κρουαζιέρα, όπου
θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία. Η
κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά περιοχή
του Βελιγραδίου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Ημέρα

04 Βελιγράδι – Νις (244χλμ.) –
Ημέρα

Επιστροφή στην πόλης μας (399
χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις,
όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη
περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουμε για τα σύνορα
Ευζώνων μετά από τις απαραίτητες καθοδόν στάσεις,
άφιξη στην πόλης μας αργά το βράδυ.

Queen's Astoria
Design hotel 4*
BB/Πρωινό
Queen's Astoria
Design hotel 4*
HB/Ημιδιατροφή

Ημερομηνίες

||23/12 - 26/12
||24/12 - 27/12
||26/12 - 29/12
||30/12-02/01
||03/01-06/01
||06/01-09/01

Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.
Περιλαμβάνονται:

Διαμονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

By night & Κρουαζιέρα:
25 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)

||Όλες οι αναχωρήσεις
εκτός Πρωτοχρονιάς

|| 4 ημέρες
Ξενοδοχεία

4
οδικώς

ημέρες

Δείτε τα
ξενοδοχεία με QR

Early
Booking

||30/12 - 02/01 Πρωτοχρονιά

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

179 €

209 €

79 €

69 €

199 €

229 €

99 €

79 €

199 €

229 €

89 €

79 €

-

-

-

-

Kopernikus Prague 4*
BB/Πρωινό

189 €

219 €

79 €

79 €

239 €

269 €

109 €

99 €

Kopernikus Prague 4*
HB/Ημιδιατροφή

209 €

239 €

89 €

89 €

-

-

-

-

Belgrade Art Hotel,
a member Radisson 4*
BB/Πρωινό

219 €

249 €

99 €

99 €

279 €

309 €

109 €

99 €

Metropol Palace 5*
BB/Πρωινό

229 €

259 €

99 €

99 €

289 €

319 €

109 €

99 €

19

