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Βελιγράδι Νόβι Σαντ
4 ημέρες οδικώς

Αναχωρήσεις: 24/12/22 – 27/12/22, 30/12/22 –
02/01/23

& 05/01/23 – 08/01/23

1η ημέρα: Aναχώρηση για Βελιγράδι (634 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Αφού
πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Ελεύθερος χρόνος 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.

2η ημέρα: Περιήγηση στο Βελιγράδι – Προαιρετικό By Night &
Κρουαζιέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη λευκή πόλη. Μεταξύ άλλων,
θα δούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στον κόσμο,
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Μουσείο και την όπερα. 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 και μετονόμασαν τον δρόμο σε Οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή
μας, θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ ιδίων. Για το βράδυ θα
ακολουθήσει προαιρετική πανοραμική περιήγηση στη φωτισμένη πόλη και μία μίνι
κρουαζιέρα, κατά την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την πόλη από μία άλλη
οπτική γωνία. Θα καταλήξουμε στο ατμοσφαιρικό Ζέμουν με τις Αυστριακές επιρροές.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Βελιγράδι – Περιήγηση στο Νόβι Σαντ – Βελιγράδι (93+93
χλμ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την προαιρετική εκδρομή στο Νόβι Σαντ. Η πρώτη μας
στάση είναι η πόλη του Σρέμσκι Καρλόβσκι, που αποτελεί την έδρα της Σερβικής εκκλησίας
και την πατρίδα του Σερβικού αμπελώνα. Επίσης, θα επισκεφτούμε τον ναό του Αγίου
Νικολάου. Στη συνέχεια, φτάνουμε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, το Νόβι Σαντ. Θα
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το κάστρο Petrovaradin, με την πανέμορφη θέα στον
ποταμό Δούναβη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το
δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος στον κεντρικό πεζόδρομο για αγορές, ψώνια και φαγητό.
Έπειτα, θα επιστρέψουμε στο Βελιγράδι. Για το βράδυ, σας προτείνουμε να
πραγματοποιήσετε μία τελευταία βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο και να γευτείτε την
περίφημη Σέρβικη κουζίνα. Διανύκτερευση.

4η ημέρα: Βελιγράδι – Νις (244 χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη 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 πόλη μας αργά το βράδυ.
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Τιμοκατάλογος 24/12/22 – 27/12/22

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Queen’s Astoria 4*
πρωινό 189€ 249€ 159€ 219€ 79€

Queen’s Astoria 4*
Ημιδιατροφή 229€ 289€ 189€ 249€ 79€

Kopernikus Prag 4*
πρωινό 219€ 279€ 159€ 219€ 99€

Mercure Belgrade
Excelsior 4*
πρωινό

229€ 289€ - - 119€

Τιμοκατάλογος 30/12/22 – 02/01/23

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Queen’s Astoria 4*
πρωινό 249€ 309€ 129€ 189€ 79€

Queen’s Astoria 4*
Ημιδιατροφή 289€ 349€ 149€ 249€ 99€

Τιμοκατάλογος 05/01/23 – 08/01/23

Ξενοδοχεία Early
booking

Κανονική
Τιμή

1ο Παιδί
2-12 ετών
Early
booking

1ο Παιδί
2-12 ετών
Κανονική
τιμή

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Queen’s Astoria 4*
πρωινό 179€ 239€ 159€ 219€ 69€

Queen’s Astoria 4*
Ημιδιατροφή 219€ 279€ 189€ 249€ 99€
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Σημειώσεις:
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη

συμμετοχή
- Προαιρετική εκδρομή στο Νόβι Σαντ: 15€/ενήλικα & 10€/παιδί
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο

Περιλαμβάνονται:
✔ Πρωινό καθημερινά
✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας
✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✔ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
✔ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✔ Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται
x Επίναυλοι καυσίμων
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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