ΣΕΡΒΙΑ
1η μέρα: Αθήνα –Νις ή Κραγκούγεβατς
Πρωινήαναχώρηση για το Νις ή Κραγκούγεβατς.Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βελιγράδι
Μετά το πρωινό, πορεία για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια μας και γνωριμία με την πόλη.
Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το Βελιγράδι δεν
πλασάρεται τυχαία ως το Βερολίνο των Βαλκανίων από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό , θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω
από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης - μία από τις πιο
«φωτογραφικές» πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο πρώτος δρόμος της πόλης που
ονοματοδοτήθηκε και ταυτόχρονα ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες
της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, τη Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι
μερικά από τα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των
Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και
αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε μια ή δυο μονές.
Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ . Χτισμένο στις όχθες του Δούναβη ,
στη γραφική παλιά πόλη ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina και να
ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και κρυμμένες πλατείες. Επόμενος σταθμός το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου
το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο
Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να ολοκληρώσουμε την όμορφη
αυτήν εκδρομήμας με μία ακόμα πόλη της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Μετά την περιήγησή μας στην
πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχωρήσεις : 16, 17, 21, 28/04, 03/06
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
• 5 διανυκτερεύσεις σεξενοδοχεία 3*ή 4* (1 Νις ή Κραγκούγεβατς, 3 Βελιγράδι , 1 Σκόπια)
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci
στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος της διατροφής)
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι
• Περιηγήσεις , εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδόςτου γραφείου μας
• Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,30 €/άτομο/νύχτα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται:
• Check point 15€
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Earlybooking
325€

Κόστος κατ’ άτομο
Δίκλινο
Μονόκλινο
345€
+120€

Παιδί
290€

