
 

Βελιγράδι & Νόβι Σαντ 

4 & 5 ημέρες 

 
1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (630 χλμ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, όπου 

έπειτα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε μια βόλτα στον μεγάλο 

πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. 

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 Κοινοβού-

λιο, 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 ό-

μορφη βραδιά, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης από μία άλλη οπτική γωνία . 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - Νόβι Σαντ (90 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια υπέροχη εκδρομή στην περιοχή της Βοϊβοντίνα. Κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής θα επισκεφθούμε αρχικά το μοναστήρι Κρούσεντολ (16ος αι.) στη Φρούσκα Γκόρα και στη συνέχεια την 

βγαλμένη από παραμύθι πόλη Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci). Κατόπιν, φτάνουμε στο Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα 

της Βοϊβοντίνα, μια πόλη, που 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. Νωρίς το απόγευμα 

επιστροφή στο Βελιγράδι και το βράδυ 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 - Σιδηρές Πύλες του Δούναβη (Προαιρετικά) 
Πρωινό κι έπειτα αναχώρηση για την πόλη του Κλάντοβο στην Ανατολική Σερβία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, 

εκεί που βρίσκονται και οι «Σιδηρές Πύλες» του Δούναβη, μια σειρά από φαράγγια μήκους 134 χλμ. ανάμεσα στα Καρ-

πάθια και την οροσειρά του Αίμου, όπου είναι και το στενότερο αλλά και βαθύτερο σημείο του ποταμού. Χρόνος ελεύ-

θερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Δια μέσω του αυτοκινητόδρομου Βελιγραδίου – Νις – Σκοπίων κατευθυνόμαστε για τα σύνορα 

των Ευζώνων με καθ’ οδόν στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

 
Σημείωση: Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4ημέρα του προγράμματος. 

 

 

 

 

 



 

Τιμοκατάλογος Εκδρομής 

Εκδρομή Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο Τοποθεσία 
Early Booking 

Έως 30/11/2019 

Τιμή Ατόμου Σε 

Δίκλινο/Τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

Μονόκλινου 

Παιδί 2-12 

Ετών 

 

 

ν 

Διατροφή 

 

 
 
 

Βελιγράδι & Νόβι Σαντ 

(Πρωινή αναχώρηση) 
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23/12 

24/12 

26/12 

03/01 

Sky 4 * 195 € 215 € + 89 € 95 € Πρωινό 

Lile Design 4 * or Jump Inn 4 * 199 € 219 € + 79 € 95 € Ημιδιατροφή 

88 Rooms  4* or Prag 4* 205 € 225 € + 79 € 95 € Ημιδιατροφή 
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22/12 

24/12 

02/01 

Sky 4 * 239 € 259 € + 119 € 125 € Πρωινό 

Lile Design 4 * 239 € 259 € + 89 € 109 € Ημιδιατροφή 

Jump Inn 4 * 245 € 265 € + 89 € 109 € Ημιδιατροφή 

88 Rooms  4* or Prag 4* 249 € 269 € + 89 € 109 € Ημιδιατροφή 


