
 
 

Βελιγράδι «στην καρδιά των Βαλκανίων» 
4ημ. και 5ημ. ,κάθε εβδομάδα ,από Αθήνα 

Οργανωμένο Ταξίδι 

 

Κάθε Πέμπτη 4ημέρες & Κάθε Τετάρτη 5ημ 
 
  

1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΔΕΊΠΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ SKADARLJIA 
 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι . 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην 

μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές, 

όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. 

H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην 

πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν παραδοσιακά 

σέρβικα τραγούδια.  

3η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
 

Αφού απολαύουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο μας ,θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας 

από το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη 

συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, 

που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα συνεχίσουμε με τις 

εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό 

Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το πολυτελές  ξενοδοχείο “Hotel 

Moskva”, σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο 

Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο «ψυχρό», αλλά θα 

ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και 

εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο 

του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το μεσημεράκι 

σας προτείνουμε μια προαιρετική μίνι Κρουαζιέρα στο ποταμό Σάββα. Θα επιβιβαστούμε 

στα ειδικά ποταμόπλοια, όπου θα δούμε την πόλη από μια άλλη οπτική γωνία.  Ελεύθερος 

χρόνος στο κέντρο της πόλης για βόλτα και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 

όσους το επιθυμούν  
 

3η ημέρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΟΒΙΣΑΝΤ - STREMSI KARLOVSI 
 

Αφού απολαύουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο μας για τη σημερινή ημέρα προτείνουμε 

μια ημερήσια εκδρομή στο Νόβισαντ, την πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη 

πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το 

πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως 

ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο 

Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό 

ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια 



θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από 

την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον 

καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και 

πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του 

κόσμου.Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια 

εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Extra Tips : Για όσους σήμερα δεν επιλέξετε να συμμετέχετε 
στην εκδρομή στο Νόβισαντ ,μπορείτε να περπατήσετε ,τη  Kneza Milos που είναι η λεωφόρος που διανοίχτηκε 
το 1830 για να ενώσει την καινούργια κατοικία του πρίγκιπα Milos με το κέντρο της πόλης. Τα υπέροχα μπαρόκ 
παλάτια στις άκρες της στεγάζουν πλέον υπουργεία και πρεσβείες και ανάμεσά τους το κατεστραμμένο 
υπουργείο Άμυνας να θυμίζει για πάντα τους ΝΑΤΟικούς βομβαρδισμούς του 1999 – θέαμα που αποσβολώνει.  
Επίσης να επισκεφτείτε την πλατιά λεωφόρος Κralja Aleksandra, ή και σκέτη Boulevard για τους ντόπιους, που 
ξεκινά από την πολύ κεντρική πλατεία Terazije. Περιδιαβείτε για λίγο το πιο όμορφο αρχικό της κομμάτι με τα 
επιβλητικά κτίρια του Δημαρχείου και της Βουλής και κάντε χάζι στα καταστήματα τοπικής μόδας.  
     

4η Ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΠΟΛΑ - ΒΟΥΝΟ & ΠΥΡΓΟΣ ΑΒΑΛΑ  
 

  Αφού απολαύουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο μας για τη σημερινή ημέρα ,σας 

προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στο βουνό Άβαλα έξω απο το Βελιγράδι 

όπου υπάρχει και ο πύργος του Άβαλα το πιο ψηλό κτίριο της Σερβίας & ένα από τα πιο 

ψηλά στην Ευρώπη! Από εκεί μπορείτε να έχετε μια πανοραμική άποψη της πόλης του 

Βελιγραδίου αλλά και της γύρω περιοχής. Θα δούμε και το άγαλμα του Άγνωστου Ήρωα. 

Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε για την Τοπόλα, μικρή κωμόπολη με μεγάλη ιστορία. Είναι 

εδώ που ξεκίνησε η επανάσταση των Σέρβων εναντίον των Τούρκων αρχές του 18ου αιώνα 

από τον, γνωστό φιλικό, Καραγιώργη Σερβίας. 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 προς 

Βελιγράδι. Το βράδυ σας προτείνομε να επισκεφτείτε τη περιοχή Ζέμουν με τις ψαροταβέρνες 

και ακολούθως ποτό σε μπαράκι στον ποταμό Δούναβη. Για όσους θέλουν να 

δοκιμάσουν τη τύχη τους... τότε Grand καζίνο, το γνωστότερο στη πόλη. Επιστροφή στο 

Βελιγράδι  
 

5η ημέρα Ελεύθερος Χρόνος στο Βελιγράδι– Ελλάδα  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο Βελιγράδι για τις τελευταίες βόλτες 

και ψώνια στην κεντρική αγορά . Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 

επιστροφής  
 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για το δρομολόγιο Αθήνα – Βελιγράδι – 

Αθήνα με την Aegean/ Air Serbia  

• Mία χειραποσκευή ανά άτομο 8/10 κιλών  

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  

• Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο,  

• Ξενάγηση της πόλης με τοπικό ξεναγό  

• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)   

 

 

 

 



 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

 

Ό,τι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό , επιπλέον αποσκευές 

,είσοδοι στα μουσεία,  Φόροι αεροδρομίων , δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων .   

 
 

        

 
 
 

Σημειώσεις :  

 

1)Το κόστος των προαιρετικών έχει υπολογιστεί με min. ατόμων! 

2)Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε όποια 

ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις  

3)Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events ενδέχεται οι τιμές να είναι 

αυξημένες  

 

 

Βελιγράδι «στην καρδιά των Βαλκανίων» 
4ημ. και 5ημ. ,κάθε εβδομάδα ,από Αθήνα 

Αναχωρήσεις : Κάθε Πέμπτη 4ημέρες & Κάθε Τετάρτη 5ημ 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145 €  

Belgrade City 3*                             

(κεντρικό)  159 € 189 € 79€ Ενδεικτικές Ώρες 

Queen's Astoria Design 

Hotel / Mr. President 4* 

(κεντρικό) 
169 € 199 € 79€ 

Αθήνα – Βελιγραδι             

15.35-16.15 

 

 Βελιγράδι - Αθήνα 

12.20-14.50 

                                        

Rooms 88 4*                  

(κεντρικό) 185 € 215 € 79€ 

Amsterdam 4* plus                 

(κεντρικό) 209 € 259 € 79€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 50%  

https://www.booking.com/hotel/rs/queen-astoria-design.el.html?aid=311943&label=belgrade-m_q9rnLaB12eRoTJzUbeIwS392337281961%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-303700488%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdwTcLIbWZlf47PtoR2dcyI&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=26903716_89072504_2_2_0&checkin=2021-10-28&checkout=2021-10-31&dest_id=-74897&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=17&highlighted_blocks=26903716_89072504_2_2_0&hpos=17&nflt=class%3D4%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&sr_order=price&sr_pri_blocks=26903716_89072504_2_2_0__18209&srepoch=1627567882&srpvid=0dc763c55f8801ee&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/rs/queen-astoria-design.el.html?aid=311943&label=belgrade-m_q9rnLaB12eRoTJzUbeIwS392337281961%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-303700488%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdwTcLIbWZlf47PtoR2dcyI&sid=4da9a980a8b55eeeacc8705bdfe7bcb1&all_sr_blocks=26903716_89072504_2_2_0&checkin=2021-10-28&checkout=2021-10-31&dest_id=-74897&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=17&highlighted_blocks=26903716_89072504_2_2_0&hpos=17&nflt=class%3D4%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&sr_order=price&sr_pri_blocks=26903716_89072504_2_2_0__18209&srepoch=1627567882&srpvid=0dc763c55f8801ee&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl

