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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
6ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

* BELGRADE * NOVI SAD * SREMSKI KARLOVCI * ETHNO 

VILLAGE STANISIC * 

* SHOPPING CENTRES * NIS *         

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019               

Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι μέσα στα ανεξερεύνητα μονοπάτια των  

αιώνων, των μύθων, της ιστορίας και της φύσης. 

Δοκιμάστε την φανταστική σέρβικη κουζίνα.  

Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία στη Σερβία. 

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, έντονη νυχτερινή ζωή και χαλαρούς 
μεσογειακούς ρυθμούς θα συναντήσει όποιος επισκεφθεί την 

http://www.bookforit.gr/


πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, που βρίσκεται στις όχθες του 
Σάβου, ενός παραποτάμου του Δούναβη. Η πανέμορφη γραφική πόλη 
που στα σέρβικα σημαίνει Λευκή πόλη, έχει μεγάλη ιστορία καθώς είναι 
μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ευρώπης. 

Τα καταπράσινα μεγάλα της πάρκα και τα εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής 
κτίρια κερδίζουν τον επισκέπτη, ενώ διαθέτει και έντονη νυχτερινή ζωή. 

       1η μέρα - Πέμπτη 05.12 

Αναχώρηση από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα τις πρωινές ώρες. Άφιξη το 

βράδυ στη Nis, κάποτε γνωστή ως Naisus, μία από τις παλαιότερες 

πόλεις της Ευρώπης που θεωρείται μια πύλη ανάμεσα στην Ανατολή 

και τη Δύση. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι είναι η γενέτειρα του Μέγα 

Κωνσταντίνου. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 4*  

2η μέρα - Παρασκευή  06.12     *ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ * 

Θα ανακαλύψετε γιατί το Βελιγράδι είναι η πόλη όπου μπορείτε να 

δείτε αλλά και να νιώσετε την επιρροή και το πνεύμα και της Ανατολής 

και της Δύσης. Θα μάθετε πώς αυτή η πόλη στο σταυροδρόμι επιβίωσε 

για περισσότερα από 3000 χρόνια. Ποιος έχτισε το Φρούριο του 

Βελιγραδίου και πως επιβίωσε από τους τόσους κατακτητές χωρίς ποτέ 

να χάσει το πνεύμα και την επιθυμία για ελευθερία.  

Ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να γνωρίσετε το Βελιγράδι είναι μια 

υπέροχη βόλτα μέσα στην ιστορία του.   Με ντόπιο ελληνόφωνο ξεναγό. 

Κατά την περιήγησή μας στην όμορφη πόλη θα δούμε το φρούριο Καλεμέγκνταν, 

κτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, τον Πύργο Νεμπόισα ( Kula 

Nebojsa) ,που ήταν η φύλακη και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, τις εκκλησιες 

Ruzica και Αγίας Παρασκευής, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το 

Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο, τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με 

καταστήματα, νεοκλασικά κτίρια, γκαλερι, παραδοσιακές ταβέρνες και πλανόδιους 

μουσικούς.  

       



Μετά τον περίπατο μας, μπορείτε να απολαύσετε μια κρουαζιέρα στον ποταμό  του 

Βελιγραδίου. 

Απολαύστε με άνεση και κομψότητα την κρουαζιέρα στον ποταμό του Βελιγραδίου, με 

μια εξαίρετη επιλογή μουσικής, με τα φώτα από το φρούριο Kalemegdan, την 

Ορθόδοξη εκκλησία  και το  Zemun Gardos. Το θεαματικό τοπίο της πόλης 

ολοκληρώνεται με το πέρασμα κάτω από τις μεγαλοπρεπείς γέφυρες. Διανυκτέρευση      

Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποεμ γειτονιά του Βελιγραδίου 

Skadarlija, μια από τις ομορφότερες περιοχές της πόλης , όπου η νυχτερινή ζωή 

διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες ( τσιγγάνικα βιολιά, παραδοσιακά Σέρβικα 

τραγούδια, bars, clubs). 

        

3η μέρα - Σάββατο 07.12.    * NOVI SAD * SREMSKI KARLOVCI * 

Το Novi Sad , η γοητευτική πρωτεύουσα της Vojvodina είναι ένα στολίδι 

ανάμεσα στις πόλεις της Σερβίας που πρέπει να επισκεφτείτε. Η 

ατμόσφαιρα του μικρού και παράλληλα τόσο κομψού κέντρου της 

πόλης την κάνει κατά κάποιο τρόπο πιο εκλεπτυσμένη από την σέρβικη 

πρωτεύουσα - το Βελιγράδι. 

Λόγω της πολιτιστικής του  σπουδαιότητας, το αποκαλούν επίσης 

¨Αθήνα της Σερβίας και είναι ¨το σπίτι ¨ του μεγαλύτερου 

νοτιοανατολικού φεστιβάλ μουσικής της Ευρώπης. Κατά την έξοδος από 

το  Petrovaradin Φρούριο θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα καφέ με 

την πανοραμική θέα του Novi Sad και του ποταμού Δούναβη. 

Σε αυτήν την περιήγηση θα επισκεφθούμε επίσης το  Sremski Karlovci, 

μια μικρή, γοητευτική, μπαρόκ πόλη , γνωστή και ως προορισμός οίνου. 

 



         

Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το παραποτάμιο Βελιγράδι με τις 

αμέτρητες καφετέριες και μπαρ... 

4η μέρα - Κυριακή 08.12     * ETNHO VILLAGE STANISISC *  TEMPLE OF 

SAINT SAVA* 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ - ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ… 

        

Το εθνικό-χωριό Stanisici είναι το χωριό περίπου 20 αυθεντικών, 

ξύλινων σπιτιών, συμπεριλαμβανομένου ενός σπιτιού γάλακτος 

(γνωστό για τα γαλακτοκομικά προϊόντα του) , παλιών σπιτιών και ενός 

μεγάλου ξενώνα. Εκεί επίσης θα συναντήσετε διάφορα κτίρια 

μοναδικού στυλ, μια μικρή ορθόδοξη εκκλησία, λιμνούλες, έναν μικρό 

ζωολογικό κήπο και πραγματικά υπέροχα εστιατόρια, 'όπως το ελληνικό 

εστιατόριο Ελλάς.  

Σίγουρα ένα όμορφο μέρος για να περάσετε τη μέρα σας. Χαλαρώστε 

σε ένα  κέντρο σπα ή απολαύστε το παραδοσιακό φαγητό …. Θα 

νιώσετε πως ο χρόνος σταμάτησε κάπου στο παρελθόν 

απολαμβάνοντας όμως τις ανέσεις και την πολυτέλεια του παρόντος. 

Στο δρόμο του γυρισμού θα επισκεφθούμε το Ναό του Αγίου Σάββα, 

την ορθόδοξη καρδιά του Βελιγραδίου. 

Το μεγαλύτερο μέρος λατρείας της ορθοδοξίας στα Βαλκάνια και μια 

από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου. 



         

5η μέρα - Δευτέρα  09.12            

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε από το ξενοδοχείο. 

Θα επισκεφτείτε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του 

Βελιγραδίου όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια, καφέ και 

μεσημεριανό. 

             

Το απόγευμα αναχωρούμε από το Βελιγράδι. 

Άφιξη το βράδυ στο Nis. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα - Τρίτη  10.12 

Πρωινό και αναχώρηση.  

Άφιξη το βραδάκι στην Ηγουμενίτσα απ' όπου παίρνουμε το πλοίο για 

Κέρκυρα. 

                         Τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

 

 

 

 Μονόκλινο     425 eur 

 Παιδιά 6-12    255 eur 

 355 € 



 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 • Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν. 
• Διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία στο Nis (2 πρωινά, 2 δείπνα). 
• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία Βελιγράδι (3 πρωινά) 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 
• Κρουαζιέρα στον ποταμό και ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α 
* BELGRADE * NOVI SAD * SREMSKI KARLOVCI * ETHNO 
VILLAGE STANISIC  * NIS *  


