
 

 
 

 

Βελιγράδι «στην καρδιά των Βαλκανίων» ,5ημέρες (3νύχτες)  

28η Οκτωβρίου 26/10-30/10  

Διαμονή στο κέντρο πόλης !!! 
 
1η ημέρα - 2η ημέρα : Αναχώρηση για Βελιγράδι – Πρώτη γνωριμία με την πόλη  - προαιρετικό Δείπνομε 
μουσική σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Skadarljia  
 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη στις 22.00 ,ώστε να φθάσουμε νωρίς στο Βελιγράδι και να 
κερδίσουμε την πρώτη ημέρα της εκδρομής μας .(Οι ακριβείς ώρες αναχωρήσεων από Βόλο ,Λάρισα, Κατερίνα, 
Βέροια, Κοζάνη και Καβάλα αναφέρονται στις παροχές )Αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. Εκεί θα υπάρξει 
χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια ,περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην 
Παλαιά Σερβία. Άφιξη στη «λευκή πόλη», το Βελιγράδι .Πρώτη γνωριμία με την πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας  .(Τα δωμάτια μας θα τα παραλάβουμε μετά τις 14.00) .Χρόνος ελεύθερος .Γεύμα για όσους έχουν επιλέξει 
ημιδιατροφή. Το απόγευμα για όσους ενδιαφέρονται ,με τη βοήθεια του αρχηγού μας θα περπατήσουμε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, όπου θα βρείτε καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. 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. Σε περίπτωση που αρκετοί φίλοι από το group το επιθυμούν, 
προαιρετικά θα δειπνήσουμε ομαδικά σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής με τοπικές γεύσεις και Σέρβικη 
μουσική 
 
Extra Tips : Λόγο του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και να είστε εφοδιασμένοι με 
νερό και κάποια ελαφριά snacks . 
 
3η ημέρα : Ξενάγηση πόλης – Προαιρετική κρουαζιέρα στο Σάββα 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
4η ημέρα Προαιρετική εκδρομή στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi  
 
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.  
  
5η ημέρα Βελιγράδι – περιήγηση στο  Νις  - Θεσσαλονίκη  
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο Βελιγράδι για τις τελευταίες βόλτες και ψώνια στην κεντρική 
αγορά . Νωρίς το μεσημέρι ξεκινάμε για την επιστροφή μας στη Θεσσαλονίκη .Περνώντας από την  ιστορική πόλη του 
Νις, τη γενέτειρα του Μέγα Κωνσταντίνου,  που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νισάβα θα φθάσουμε στα σύνορα 
Σερβίας-Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ 
 
Περιλαμβάνονται:  
 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Πρωινό ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου ανάλογα την επιλογή σας 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την 

πραγματοποίηση των περιηγήσεων  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα 12€ το άτομο. 
• Προαιρετική εκδρομή στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi 20€ το άτομο 
• Check Point – Δημοτικοί φόροι 10€ το άτομο  
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Επίναυλο καυσίμων 10€ το άτομο  

 



 

 
 
 
 

 

 
 
Πληροφορίες για τα ξενοδοχεία :  
 
Όλα τα ξενοδοχεία απέχουν μόλις 5-7λεπτά με τα πόδια από τον κεντρικό πεζόδρομο Knez Mihailova ,το πιο 
ζωντανό κομμάτι του Βελιγραδίου  
 
To Belgrade City 3* είναι ένα πολύ απλό ξενοδοχείο και απευθύνεται στους ταξιδιώτες που επιθυμούν μια οικονομική 
επιλογή διαμονής και δεν έχουνε ιδιαίτερες απατήσεις  
 
Τα ξενοδοχεία Mr. President και Queens Astoria 4*,ανήκουν στην εταιρεία Design Hotels και αποτελούν κλασσικές 
επιλογές στη διαμονή των ελληνικών group στο Βελιγράδι !Ξεχωρίζουν για τη ιδιαίτερη αισθητική τους και 
προσφέρουν αξιοπρεπή διαμονή στο κέντρο της πόλης .Απέχουν μόλις 50μέτρα μεταξύ τους  
 
Το ξενοδοχείο Βelgrade City 4*,βρίσκεται ανάμεσα στα δύο παραπάνω και είναι εφάμιλλης ποιότητας και παρέχει 
ανάλογες υπηρεσίες. Στεγάζεται σε ένα αναγεννησιακό κτήριο και αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή διαμονής σχέσης 
ποιότητας και τιμής  
 
Το ξενοδοχείο Constantine the Great 4* ,είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο ,που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που 
επιζητούν μια πολύ καλή εμπειρία διαμονής   
 
 
 
 
 
 
 

28η Οκτωβρίου αναχ. 26/10 (στις 22.00) 

Ξενοδοχεία Διατροφή Early booking Κανονική Τιμή  Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Belgrade City 3*                             
(κεντρικό) 

Πρωινό 125€ 145€ .-  

+ 40 % 

Ημι/τροφή 149€ 169€ .-   

Mr.President/ Queen's 
Astoria 4* (κεντρικό)  Πρωινό 

 
Ημι/τροφή 

159€ 
 

179€ 

179€ 
 

199€ 

1ο Παιδί 79€       
2ο Παιδί 119€ 

 
 

1ο Παιδί 99€         
2ο Παιδί 119€ 

Belgrade City 4* 
(κεντρικό) 

 Hotel Constantine the 

Great  4*                  

(κεντρικό) 

Πρωινό 209€ 229€ 1ο Παιδί 135€  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=933c1d8e9d944d12491dc51cbee33038&id=272940&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=933c1d8e9d944d12491dc51cbee33038&id=272940&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=933c1d8e9d944d12491dc51cbee33038&id=272940&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 
 
 
 

 
 
Σημειώσεις: 
  

• Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 
15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο* για τους κατόχους ελληνικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες .Ταξιδεύουμε με 
ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας .  

• Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   
 
*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα προσωπική ευθύνη του 
ταξιδιώτη 
 
Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

• Σκοπός του ταξιδιού μας είναι να πάρουμε μια γεύση από την πρωτεύουσα της Σερβίας και να γνωρίσουμε 
πτυχές του πολιτισμού και της κουλτούρας της χώρας 

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι 
υπερβολικά μεγάλο .Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). Τα ξενοδοχεία και τα 
περισσότερα καφέ, εστιατόρια διαθέτουν Wi-Fi  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για 
δωρεάν κλήσεις  

• Σε όλο το ιστορικό κέντρο υπάρχουν ανταλλακτήρια που μπορείτε αλλάξετε €υρώ με τοπικό νόμισμα 

• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για προμήθειες τραπεζών 
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον 
πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας.H επιλογή διαμονής είναι 
ευθύνη του πελάτη . Συμβουλευτείτε μας 

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι ή αντιστρόφως είναι κατά μ.ο.10 έως 12 ώρες ανάλογα τις 
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες  

• Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, 
ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των 
ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια πρόταση και δεν είστε 
υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους . 

• Τα λεωφορεία δε δύνανται να έχουν Wi-Fi ,καθώς προς το παρόν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν 
να το υποστηρίξουν σε χώρες όπως τα Σκόπια και η Σερβία (χώρες εκτός Ε.Ε.) 

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το 
σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες 
περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. 
Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις 
καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η 
απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και 
να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Απόλαυσε κάθε σου ταξίδι χωρίς άγχος. 
Ταξιδιωτική ασφάλιση  

 

• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την αναχώρηση.        
( Επιστροφή 70% του καταβληθέντος ποσού.)  

• Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19).  

• Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .  

• Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών .  

• Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 

• Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 
εγγράφων.  

• Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης .  

• Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του.  

• Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).  

• Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου.  

• Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται.  

• Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.  

• Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


