
 

                                               
                                       

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

4 Μέρες 

 

Αναχώρηση: 23/03 

Βελιγράδι, 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 ποικίλει από βυζαντινά, οθωμανικά μέχρι νεοκλασικά και ρομαντικά 
κτίρια.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,  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  
Αναχώρηση από Λάρνακα για το Βελιγράδι. Άφιξη, υποδοχή από τους αντιπροσώπους 
μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο για πρόγευμα και άμεση παραλαβή δωματίων. Ο 
συνοδός σας θα σας συνοδεύσει στο κέντρο της πόλης όπου θα σας κεράσουμε καφέ και 
θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την κεντρική οδό Κνέζ Μιχαήλοβα. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το καζίνο για να δοκιμάσετε την τύχη σας ή να απολαύσετε 
το ποτό σας σε ένα από τα μπαράκια που βρίσκονται στον ποταμό Δούναβη.   

 

 

 

                                       



 

                                               
                                       

                                                               

2η Μέρα: Περιδιάβαση Βελιγραδίου  
Πρόγευμα και ξεκινούμε τη περιδιάβαση μας στο Βελιγράδι από το περίφημο μεσαιωνικό 
κάστρο Καλεμεγκτάν με θέα προς τους ποταμούς Σάβα και Δούναβη. Θα περπατήσουμε 
στη πλακόστρωτη οδό Κνέζ Μιχαήλοβα για να φτάσουμε στην Μητρόπολη του 
Βελιγραδίου. Συνεχίζουμε προς το Νέο Βελιγράδι, περνώντας από τη νέα γέφυρα Άντα 
Τσιγκάνλια και το πάρκο Τόπσιντερ θα φτάσουμε στις αριστοκρατικές περιοχές του 
Βελιγραδίου. Θα δούμε την τεράστια σε μέγεθος εκκλησιά της Ορθοδοξίας, τον Ναό του 
Άγιου Σάββα και στην συνέχεια θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτήρια από τον τελευταίο 
πόλεμο, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την πλατεία της Δημοκρατίας. Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: Βελιγράδι - Μοναστήρι Χόποβο - Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβι Σάντ  
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς τα βόρεια της Σερβίας, με πρώτο σταθμό το μοναστήρι 
Χόποβο στην περιοχή Φρούσκα Γκόρα. Συνεχίζουμε για την κωμόπολη του Σρέμσκι 
Κάρλοβτσι όπου 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 για να δοκιμάσουμε 8 κρασιά και 3 μέλια και ρακί. Ακολούθως, θα 
συνεχίσουμε για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ. Στη διαδρομή 
θα επισκεφτούμε το φρούριο Πετραβαραντίν που βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη. 
Στην κέντρο της πόλης του Νόβι Σαντ, θα δούμε την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας 
και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να απολαύσετε το δείπνο σας σε εστιατόριο με μουσική, στη περιοχή 
Σκαντάρλια. 

4η Μέρα: Βελιγράδι - Επίσκεψη σε πολυκατάστημα - Λάρνακα  

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το μεσημέρι. Γύρω στις 17.00 θα μεταφερθούμε 
στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα του Βελιγραδίου για ψώνια. Μπορείτε να απολαύσετε 
τον καφέ σας ή ένα ελαφρύ δείπνο (προαιρετικά). Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του 
Βελιγραδίου στις 21.00 για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα 
τα ξημερώματα της 5ης μέρας. 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βελιγράδι - Λάρνακα με Air Serbia. 

 Διαμονή για τρία βράδια στο ξενοδοχείο PRAG (ή παρόμοιο) 4* με πρόγευμα 
τύπου μπουφέ. 

 Early check in κατά την πρωινή άφιξη στο ξενοδοχείο. 

 Επιπλέον πρόγευμα, τη πρώτη μέρα, κατά την άφιξη.                                      

 Καφές σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης. 

                                                           



 

                                               
                                       

 

 Μεταφορές, ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Τοπικός ελληνόφωνος Ξεναγός / αρχηγός. 

 Δοκιμή κρασιών και μελιού στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι. 

 1 αποσκευή 23kg και 1 χειραποσκευή 8kg.                        

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Φαγητό στη πτήση. 

 Εισιτήρια εισόδων. 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

Επιλογές Ξενοδοχείων & Τιμές Κατά άτομο: 

Ξενοδοχείο Δίκλινο Μονόκλινο 

Prag Hotel 4* € 467 € 557 

 

Πτήσεις: 

Λάρνακα – Βελιγράδι   04.05 – 05.45 

Βελιγράδι – Λάρνακα   23.55 – 03.20  
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