
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ & ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ  

4 & 5 ημέρες 

 

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (610 χλμ.) 

Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, 

φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Μετά την διέλευση των συνόρων, κατευθυνόμαστε στην 

πρωτεύουσα της χώρας, το πανέμορφο Βελιγράδι Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για 

ξεκούραση. To βράδυ θα κάνουμε μια διαδρομή με το λεωφορείο για να θαυμάσουμε το 

Belgrade by night, με τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες της πόλης, μιας πόλης πληγωμένης στο 

πέρασμα της ιστορίας που στέκει όμως μέχρι σήμερα περήφανη κι αγέρωχη.  

2η ημέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης)  

Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα επισκεφθούμε τον ναό 

του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων, αφιερωμένος 

στον ιδρυτή, Αρχιεπίσκοπο και πρώτο Άγιο της  Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην συνέχεια 

θα επισκεφθούμε το μουσείο του Νίκολα Τέσλα, όπως υποδηλώνει και το όνομα του, είναι ένα 

μουσείο αφιερωμένο στον περίφημο εφευρέτη, μηχανικό και φυσικό. Από το 2003 έχει 

καταχωρηθεί από την UNESCO ανάμεσα στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω του ρόλου 

που διαδραματίζει σχετικά με την ιστορία του παγκόσμιου ηλεκτρισμού και τεχνολογικών 

επιτευγμάτων στον τομέα. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο 

τάφος του Ηγέτη που σημαδεψε την ιστορία της χωρας, το Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση 

της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το 

Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και θα καταλήξουμε στο Kalemegdan, το φρούριο– κάστρο της 

πόλης, που ξεκίνησε από τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς, χτισμένο σε 

υψόμετρο 125 μέτρων. Πανοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, 

τη φυλακή Νεμπόισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας 

Φερραίος. Θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή και θα περπατήσουμε 

στο κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του 

Νικητή. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πλησίον του οποίου 

βρίσκεται και το κτίσμα του Πατριαρχείου, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας Ljubica, σε 

κλασσική βαλκανική αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ 

Μιχαήλοβα, με πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και 

μουσική στον Δούναβη, ιδανική για μια όμορφη βραδιά, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τα 

φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης από μία άλλη οπτική γωνία.  

3η ημέρα : Βελιγράδι - Νόβισαντ (90+90χλμ)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 

Βοϊβοντίνα. Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, φτάνουμε στην πόλη, η οποία μοιάζει σα να 

ξέφυγε από παραμύθι και αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας. 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 όπου μέχρι σήμερα δεσπόζει το κτίριο, 

όπου στέγαζε το αλλοτινό Ελληνικό σχολείο. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 

Κρούσεντολ (16οςαι) στη Φρούσκα Γκόρα και την βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι 

Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci). Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι και το προαιρετική 

έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της 

Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους 

τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών  

 



4η ημέρα : Βελιγράδι - Ζέμουν  

Μετά το πρωινό θα περάσουμε μια από τις 8 γέφυρες του ποταμού Σάββα, που χωρίζει την παλιά 

πόλη του Βελιγραδίου από την καινούρια και κατευθυνόμαστε στην πάλαι ποτέ εμπορική και 

αριστοκρατική συνοικία ΖΕΜΟΥΝ, όπου οι Έλληνες έχτισαν τα αρχοντικά τους όσο ανθούσε το 

εμπόριο με παραδοσιακά σπίτια, γραφικά σοκάκια και υπαίθριες αγορές, που δίνει μια 

διαφορετική πινελιά στη μεγαλούπολη. Στην συνέχεια θα πάμε στο τεχνητό νησί Ada Ciganlija 

έναν υπαίθριο χώρο 8.000 στρεμμάτων, ο οποίος βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Σάββα και 

αποτελεί ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα πάρκα της πόλης .Είναι από τις μεγαλύτερες τεχνητές 

παραλίες της Ευρώπης και διαθέτει εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες όλων 

των επισκεπτών. Το νησί έχει λάβει διεθνές βραβείο με τίτλο «Κυανή σημαία» για την ποιότητα 

και την προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος, καθώς και για το επίπεδο ασφαλείας του και 

την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο εμπορικό 

κέντρο του Βελιγραδίου, που βρίσκεται στην νέα πόλη, όπου θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε 

ενδιαφέρουσες αγορές, Η υπόλοιπη ημέρα, ελεύθερη στην πόλη του Βελιγραδίου. Το βράδυ 

μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάμια νυχτερινά κέντρα η τα night clubs.  

5η ημέρα : Βελιγράδι – Άβαλα - Θεσσαλονίκη (610 χλμ)  

Πρωινό και επίσκεψη στον λόφο ΑVALA όπου από το 1922 δεσπόζει το μνημείο του άγνωστου 

στρατιώτη στο σημείο που είχε βρεθεί μεγάλος αριθμός τάφων στρατιωτών θυμάτων του Α΄ 

παγκοσμίου πολέμου. Στην κάτω κορυφή του Άβαλα χτίστηκε το 1965 ο πύργος της 

τηλεοράσεως που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες "Ουλίεζε Βούγκούνοβιτς" και 

"Σλόμπονταν Γιάνιτς", ο οποίος καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στις 29 

Απριλίου του 1999. Αποκαταστάθηκε στις 21 Απριλίου του 2010 κατά ένα μέτρο ψηλότερος και 

είναι το υψηλότερο κτίριο του Βελιγραδίου με ύψος 205 μέτρα. Ακολούθως αναχωρούμε για 

Θεσσαλονίκη μέσω της ίδιας με την αναχώρηση διαδρομής.  

 

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές - μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή στα 

επιλεγμένα ξενοδοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα 

με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί φόροι, κρουαζιέρες, επιπλέον 

γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.  

Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή 

εορτών. Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος. 

 

Τιμοκατάλογος ανά Ξενοδοχείο 

 

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχεία 
Τιμή Ανά Άτομο Σε  

Δίκλινο/Τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

Μονόκλινου 

Παιδί 

 2-12 

Ετών 

Διατροφή 

4 

Κάθε Πέμπτη  

από 11 Ιουλίου και 

έως 15 Σεπτεμβρίου 

Queen Astoria 4  

Mr President 4* 
175 € 85 € 85 € 

Ημιδιατροφή 
 88 Rooms 4* 185 € 85 € 85 € 

Amsterdam 4* 199 € 90 € 85 € 

5 

Κάθε Τέταρτη  

από 10 Ιουλίου έως 15 

Σεπτεμβρίου 

Queen Astoria 4  

Mr President 4* 
225 € 100 € 125 € 

Ημιδιατροφή 
88 Rooms 4* 229 € 100 € 125 € 

Amsterdam 4* 235 € 105 € 125 € 


