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Bελιγράδι, μια από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές πόλεις, χαρακτηρίζεται σαν το 
Βερολίνο των Βαλκανίων. Μια πόλη που σφύζει από ζωή ολόκληρο το 24ωρο γεμάτη 
αντιθέσεις που θα σας κερδίσει αμέσως!!!!  Η μεγάλη ιστορία του αντανακλάται στην 
αρχιτεκτονική του, η οποία ποικίλλει από βυζαντινά, οθωμανικά μέχρι νεοκλασικά και 
ρομαντικά κτίρια και από την αρτ νουβό μέχρι τον πλουραλισμό και το νέο-βυζαντινό 
σχεδιασμό στο Νέο Βελιγράδι. Τα πολλά θέατρα, μουσεία, μνημεία και λυρικές σκηνές 
της πόλης επιδεικνύουν μια έντονη και πολυδιάστατη πολιτιστική ζωή. Το φρούριο 
Καλεμεγκτάν με τη καλύτερη θέα, τους ποταμούς Σάβα και Δούναβη, τη εκκλησία του 
Αγίου Σάββα μια από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες στο κόσμο, η οδός Κνέζ Μιχαήλοβα, 
ο πεζόδρομος Skadarlija με τα ταβερνάκια και τα μπαράκια θα σας γεμίσουν την ώρα 
σας στην μητρόπολη. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
1η Μέρα:   Λάρνακα - Βελιγράδι  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Βελιγράδι. ΄Αφιξη, 
παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο, άμεση 
παραλαβή δωματίων και πρόγευμα. Ξεκούραση και γύρω στο μεσημέρι θα σας πάμε 
για να γνωρίσετε την πόλη. Θα σας κεράσουμε καφέ σε κοντινή καφετέρια και θα 
περπατήσουμε την εμπορική κεντρική οδό Κνέζ Μιχαήλοβα.  Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη 
για ξεκούραση ή βόλτα. Το βράδυ θα μεταφερθούμε στο μικρό εκκλησάκι στη 
Θεολογική σχολή όπου θα  παρακολουθήσουμε την Ελληνορθόδοξη Ακολουθία του 
Επιταφίου στη εκκλησία του Ζέμουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.   
2η Μέρα : Περιδιάβαση του Βελιγραδίου 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την περιδιάβαση της πόλης. Η ξενάγηση μας 
ξεκινά από το περίφημο φρούριο/πάρκο Καλεμεγκτάν, γνωστό ως η Ακρόπολη του 
Βελιγραδίου, όπου από εκεί ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική θέα της πόλης, αλλά και 
των ποταμών Σάβα και Δούναβη. Θα δούμε από μακριά το Πύργο Νεπόισα, τόπος 
όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος.  Ακολούθως θα περπατήσουμε προς την 
Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα θα 
θαυμάσουμε μερικά από τα παλαιά κτήρια χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής. 
Ακολούθως θα συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι και αφού περάσουμε τη γέφυρα 
Μπράνκο στο ποταμό Σάβα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το 
μοντέρνο Βελιγράδι. Επιστρέφοντας θα περάσουμε από την νέα γέφυρα Άτα 
Τσιγκάνλια και το πάρκο Τόπσιντερ. Συνεχίζουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές 
της πόλης όπου θα δούμε το «σπίτι των λουλουδιών», το μαυσωλείο του Τίτο, την 
εκκλησία του Αγίου Σάββα, εκκλησία που ξεκίνησε πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και 
ακόμη είναι ημιτελής. Ακολούθως θα περάσουμε από τη γνωστή πλατεία Σλάβια, που 
μοιάζει με την πλατεία Ομονοίας, στην Αθήνα, θα δούμε τα κατεστραμμένα κτήρια 
αποτέλεσμα των βομβαρδισμών της πόλης κατά τον πόλεμο του 1999, τα κτήρια της 
Βουλής, της κυβέρνησης, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και δείπνο. Χρόνος για ξεκούραση και γύρω στις 23.00 θα 
αναχωρήσουμε για την Μητρόπολη του Βελιγραδίου για να παρακολουθήσουμε  την 
Λειτουργία της Ανάστασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
3η Μέρα: Βελιγράδι - Μοναστήρι Χόποβο - Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβισαντ   
Καλή Ανάσταση. Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή προς τα βόρεια της 
Σερβίας διαμέσου της πεδιάδας της Πανονίας. Πρώτος μας σταθμός το Μοναστήρι 
Χόποβο, ένα από τα πολλά μοναστήρια στη περιοχή Φρούσκα Γκόρα. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Συνεχίζουμε για την όμορφη κωμόπολη Σρέμσκι Κάρλοβτσι, όπου το κέντρο του 
περιστοιχίζεται από κτήρια με πλούσια αρχιτεκτονική.  
Μεταξύ άλλων θα δούμε το Παλιό Πατριαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το 
πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο και την Θεολογική σχολή. Ακολουθεί επίσκεψη σε τοπικό 
οινοποιείο όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε διαφορετικά είδη κρασιών και 
μελιών. 
Επόμενος σταθμός μας είναι στο φρούριο Πετραβαραντίν που βρίσκεται στις όχθες 
του Δούναβη. Συνεχίζουμε για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας την 
όμορφη Νόβισαντ όπου θα έχουμε περιήγηση στο κέντρο της πόλης με τα όμορφα 
κτήρια. Θα δούμε την καθολική εκκλησία της Παναγίας και το Δημαρχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό ή καφέ (προαιρετικό) σε εστιατόριο κοντά στη όχθη του 
Δούναβη. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι. Το βράδυ θα απολαύσουμε 
το δείπνο μας με μουσική σε παραδοσιακό εστιατόριο στην μποέμικη περιοχή 
Σκαντάρλια, την πιο γνωστή περιοχή εστιατορίων με τις πανέμορφες μελωδίες, όπου 
μας θυμίζουν άλλες εποχές. Διανυκτέρευση. 
4η Μέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Βουνό και Πύργος Αβαλα (προαιρετικά) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Εμείς σας προτείνομε μια ολοήμερη εκδρομή στο 
βουνό Άβαλα, λίγο έξω από το Βελιγράδι, όπου υπάρχει και ο ομώνυμος πύργος. 
Είναι το πιο ψηλό κτίριο της Σερβίας, και ένα από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη! Από εκεί 
μπορείτε να έχετε μια πανοραμική άποψη της πόλης του Βελιγραδίου αλλά και της 
γύρω περιοχής. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε  και το άγαλμα του 
Άγνωστου Ήρωα. Συνεχίζουμε για την πόλη Τόπολα, μικρή κωμόπολη αλλά με μεγάλη 
ιστορία. Είναι εδώ από όπου ξεκίνησε η επανάσταση των Σέρβων εναντίον των 
Τούρκων στις αρχές του 18ου αιώνα από τον αρχηγό Καραγιώργη. 
 Εδώ θα επισκεφτούμε την εκκλησία Αγίου Γεωργίου στο λόφο Όπλενατς, το εξοχικό 
του Βασιλιά Πέτρου, που είναι μουσείο, το κονάκι του Καραγιώργη Σερβίας αλλά και 
το μουσείο Βασιλικό οινοποιείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ σας προτείνομε να επισκεφτείτε τη περιοχή Ζέμουν με τις 
ψαροταβέρνες και ακολούθως ποτό σε μπαράκι στον ποταμό Δούναβη. Για όσους 
θέλουν μπορούν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στο  Grand καζίνο.  
5η Μέρα: Βελιγράδι - Λάρνακα 
Τελευταία μέρα ελεύθερη για ψώνια και βόλτες. Τα δωμάτια παραδίδονται στις 12.00 
το μεσημέρι. Γύρω στις 17.00 θα σας μεταφέρουμε στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα 
του Βελιγραδίου για ψώνια, ή να απολαύσετε τον καφέ σας ή να πάρετε ένα ελαφρύ 
δείπνο (προαιρετικά). Γύρω στις 21.30 μεταφορά στο  
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη τα ξημερώματα της επομένης. 
 

 
 

 
 
 



 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βελιγράδι - Λάρνακα 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ 
• Early check-in με πρόγευμα κατά την πολύ πρωινή άφιξη  
• Ένα δείπνο στο ξενοδοχείο όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα  
• Ένα δείπνο με μουσική στη περιοχή Σκαντάρλια 
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  
• Είσοδος στο οινοποιείο και μουσείο μελισσοκομίας Ζιβάνοβιτς και δοκιμή 

κρασιών και μελιών  
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός / αρχηγός 
• Μια αποσκευή 23κιλών και μία χειραποσκευή 8κιλών 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 

 
 Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα  
• Εισιτήρια εισόδων εκτός αυτά που αναφέρονται πιο πάνω 
• Ποτά κατά τα γεύματα/δείπνα 
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 

προτεινόμενο 
 
 

Τιμές Κατά Άτομο: 
 

Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

€ 569 € 687 €377 

 
 

Πτήσεις: 
Λάρνακα - Βελιγράδι     04.10 - 05.45 
Βελιγράδι - Λάρνακα     00.01 - 03.25  
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