
 

!!!ΝΕΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ !!! 

«Οι κρυμμένες ομορφιές των Δειναρικών Άλπεων» 

Οικονομικά - Αινιγματικά & Πανέμορφα 
 

ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ (Χρυσό βουνό) – ΛΙΜΝΗ ΠΕΡΟΥΚΑΚ (Κρουαζιέρα) 
ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ (Βοσνία) – ΑΝΤΡΙΤΣ – ΤΡΕΝΟ ΤΣΙΡΑ  

ΧΩΡΙΟ ΚΟΥΣΤΟΥΡΙΤΣΑ (Ντρβένγκραντ) – ΣΙΡΟΓΚΟΖΝΟ  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 7ΗΜΕΡΗ 26/9 – 30/9/22 
 
     
 

 
 
 
 
Τη Σερβία την αγαπήσαμε τη δεκαετία του 1990 μέσα από τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα  
και τις μελωδίες του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Έχουμε εξερευνήσει πολλές φορές το Ανατολικό 
τμήμα της και την όμορφη πρωτεύουσα Βελιγράδι. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και τη Δυτική 
Σερβία και το χρυσό βουνό της που κρύβει μέσα στα δάση του όλη τη Σέρβικη παράδοση, την 
γραφικότητα, όμορφα χωριά (ζωντανά μουσεία) και μεσαιωνικές πόλεις. Θα θαυμάσουμε τη 
φύση στα πιο παράξενα παιχνίδια της, θα κάνουμε κρουαζιέρα στη λίμνη Περούκακ, θα 
περπατήσουμε στα ολοζώντανα σκηνικά - πόλεις του Εμίρ Κουστουρίτσα, θα φτάσουμε μέχρι τη 
Βοσνία ζώντας σε μία άλλη εποχή περιπλανώμενοι στα ιστορικά χωριά του καταπράσινου 
Ζλάτιμπορ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η 24/9: ΠΑΤΡΑ– ΝΙΣ Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 05:00 πρωινή για Ρίο – 

Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Μπιζάνι. Σύντομη στάση για καφέ και συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού. 

Θα διασχίσουμε την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και πάντα μέσω της Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε 

στην Ημαθία, όπου στο ύψος του Πλατάνου θα κάνουμε άλλη μία στάση πριν να βρεθούμε στα 

σύνορα των Ευζώνων. Διατυπώσεις , διέλευση και διασχίζοντας τη χώρα των Σκοπίων με 

ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στα σύνορα με την Σερβία. Διατυπώσεις , διέλευση 

και το απόγευμα θα φτάσουμε στη Νις. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. διαν/ση. 

Ημέρα 2η 25/9: ΝΙΣ – ΜΟΝΗ ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ – ΚΡΑΚΟΥΓΙΕΒΑΤΣ – ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ Πρωινό και 

αναχώρηση ώρα 08:30π.μ. από το ξενοδοχείο μας για σύντομη περιήγηση στη Νίς, την πόλη 

όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωσταντινος και θα δούμε το κάστρο της. Έπειτα αναχώρηση για τη 

μεσαιωνική Μονή Ραβάνιτσα, στη περιοχή της Τσούπρια, αφιερωμένη στην Ανάληψη του 

Κυρίου. Εκει βρίσκεται ο τάφος του Πρίγκιπα Λαζάρου και οι μοναχές της εδώ και αιώνες 

φτιαχνουν φάρμακα με βότανα. Επίσκεψη και κατόπιν συνεχίζουμε για Κρακούγιεβατς, την 4η 

μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λεπένιτσα, πρώτη πρατεύουσα 

της νεώτερης Σερβίας από το 1818 – 1841, το όνομα της οποίας σημαίνει «γερακοφωλιά».  



 

 

GEORGADAS TRAVEL: 2610221947 & 2610274807 
 

Είναι μαρτυρική πόλη καθώς το 1941 οι Ναζί εκτέλεσαν 2.000 άνδρες και αγόρια. Εδώ θα 

έχουμε στάση για βόλτα στον πεζόδρομο και μεσημεριανό φαγητό. Αργά το μεσημέρι 

αναχώρηση μέσω όμορφης ορεινής διαδρομής πάνω στις Δειναρικές Άλπεις για τον τελικό μας 

προορισμό που δεν είναι άλλος από το πιο κοσμικό και γνωστό χειμερινό αλλά και καλοκαιρινό 

θέρετρο της Σερβίας , το Ζλάτιμπορ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση , πρώτη 

γνωριμία, δείπνο, διαν/ση.  

 
Ημέρα 3η 26/9: ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ - ΤΡΕΝΟ ΤΣΙΡΑ – ΧΩΡΙΟ ΚΟΥΣΤΟΥΡΙΤΣΑ Πρωινό και 
αναχώρηση για ένα ρομαντικό ορεινό ταξίδι με το ιστορικό τρένο Σαρκάν ή τρένο Νοσταλγία 
όπως είναι η άλλη ονομασία του. Θα το πάρουμε από τον σταθμό της Μόκρα και θα διασχίσουμε 
μία μοναδική διαδρομή 15 περίπου χιλιομέτρων μέσα από 22 τούνελ, 365 πηγές και πανέμορφα 
ορεινά τοπία. Θυμάστε τη ταινία «Η ζωή είναι ένα θαύμα» ; Ήταν η ιστορία μιας οικογένειας 
Σέρβων που προσπαθούσαν να στήσουν τη ζωή τους στις βουνοπλαγιές της Μόκρα Γκόρα πριν 
ο πόλεμος τους τυλίξει. Η ταινία γυρίστηκε στην Μόκρα Γκόρα σε ένα χωριό που έφτιαξε ειδικά 
για τις ανάγκες της ταινίας ο σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα. Σήμερα 18 χρόνια μετά την 
προβολή της ταινίας το 2004, το σκηνικό είναι ακόμα εκεί, το λένε Ντρβένγκραντ και σήμερα 
δεν είναι σκηνικό αλλά ένα αυθεντικό γιουγκοσλάβικο χωριό. Αυτός είναι ο επόμενος προορισμός 
μας Μην εκπλαγείτε αν κάνοντας την βόλτα σας στο χωριό βρεθείτε  στην οδό Φρεντερίκο 
Φελίνι ή Ίνγκμαρ Μπέργκαμ ή … Ντιέγο Μαραντόνα καθώς το κάθε καλντερίμι φέρει το όνομα 
μιας διάσημης προσωπικότητας. Εδώ θα έχουμε χρόνο για βόλτες, φωτογραφίες , φαγητό με 
παραδοσιακή σέρβικη κουζίνα και αγορές αναμνηστικών. Είμαστε σίγουροι ότι θα θυμάστε για 
καιρό την επίσκεψη σας στο Ξύλινο Χωριό όπως σημαίνει το Ντρβένγκραντ στα σέρβικα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 4η 27/9: ΛΙΜΝΗ ΠΕΡΟΥΚΑΚ (Κρουαζιέρα) – ΔΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – 
ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ (Βοσνία)  Πρωινό και αναχώρηση με Βορειοδυτική κατεύθυνση για τη λίμνη 
Περούκακ. Η φύση συνεχίζει να μας ξαφνιάζει με τις υπέροχες εικόνες της. Θα φτάσουμε στη 
λίμνη που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε μία φυσική στροφή 
του ποταμού Δρίνου. Θα κάνουμε μία μίνι κρουαζιέρα και κατόπιν θα περάσουμε τα σύνορα για 
να βρεθούμε στη γραφική μεσαιωνική πόλη του Βίσεγκραντ επί εδάφους Βοσνίας με το ιστορικό 
γεφύρι του Δρίνου , μνημείο της Unesco, στο οποίο βασίζεται το ιστορικό μυθιστόρημα του 
Σερβοβόσνιου συγγραφέας Ιβο Αντρίτς « Το γεφύρι του Δρίνου» και ο Εμίρ Κουστουρίτσα έχει 
κατασκευάσει άλλη μία πόλη για την ομώνυμη ταινία με το όνομα του συγγραφέα και την οποία 
θα επισκεφθούμε. Θα έχουμε χρόνο για περιήγηση – βόλτες – φωτογραφίες – φαγητό και αγορά 
αναμνηστικών. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 5η 28/9: ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΡΟΓΚΟΖΝΟ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ Πρωινό και μία ακόμη 
συναρπαστική μέρα ξεκινά με την επίσκεψη μας στο παραδοσιακό χωριό Σιρογκοζνο που είναι 
κυριολεκτικά ένα υπαίθριο μουσείο καθώς είναι ένα αντιπροσωπευτικό σέρβικο χωριό του 19ου 
αιώνα με ξύλινα κτίρια που περιλαμβάνουν παραδοσιακό φούρνο, γαλακτοπωλείο, ξενώνα κλπ. 
Χρόνος για βόλτες , φωτογραφίες, φαγητό. Επιστροφή στο Ζλάτιμπορ και το απόγευμα σας 
ελεύθερο για βόλτες στο βουνό , στα καταστήματα για αγορές αναμνηστικών και εξαιρετικά 
ντόπια προϊόντα. Δείπνο, διαν/ση.  
 

Ημέρα 6η 29/9: ΤΟΠΟΛΑ – ΣΚΟΠΙΑ  Πρωινό και αναχώρηση μέσω του φαραγγιού του 
Δυτικού Μοράβα για να βρεθούμε στη κεντρική Σερβία και την μικρή πόλη Τόπολα από την 
οποία κατάγεται η βασιλική οικογένεια των Καραγεώργηδων (Karadjordjevis στα σέρβικα), οι 
περισσότεροι εκ των οποίων αναπαύονται στο μαυσωλείο χτισμένο πριν από εκατό και 
παραπάνω χρόνια. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου την οποία θα επισκεφθούμε μιλάει για την 
μοίρα των βασιλιάδων της Σερβίας και του σέρβικου λαού κατά την περίοδο της βασιλείας τους.  



Στη συνέχεια αναχώρηση μέσω του αυτοκινητόδρομου όπου θα κατευθυνθούμε προς τα 
σύνορα Σερβίας – Σκοπίων. Διατυπώσεις, διέλευση και το απόγευμα θα βρεθούμε στη πόλη των 
Σκοπίων όπου και θα διανυκτερεύσουμε.  
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Ημέρα 7η 30/9: ΣΚΟΠΙΑ – ΓΕΥΓΕΛΗ - ΠΑΤΡΑ  Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση για τα 

σύνορα της Γευγελής. Διατυπώσεις, διέλευση συνόρων και μέσω Εγνατίας οδού θα βρεθούμε το 

μεσημέρι στην πόλη της Βέροιας όπου θα έχουμε στάση για φαγητό και σύντομη βόλτα. Στην 

συνέχεια αναχώρηση για επιστροφή στηνν πόλη μας με ενδιάμεση στάση για καφέ και 

ξεκούραση. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των επισκέψεων χωρίς 
βέβαια παραλείψεις 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με αγγλικούς 
χαρακτήρες) δεκαπενταετίας ή  ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα πρέπει να μας 
προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων σε καταστάσεις που 
είναι απαραίτητες για τα σύνορα. 

 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 440,οο€ 

 
 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 
100,οο€  
 
 
 

Η ανωτέρω τιμή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Έξι (6) διαν/σεις σε ξεν/χεία 4*   
 Ημιδιατροφή (έξι (6) πρωινά και έξι (6) δείπνα) 
 Τοπική ελληνόφωνη ξεναγό 5 ημέρες στη Σερβία  
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου 
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
 Ενημερωτικά φυλλάδια 
 Φ.Π.Α 24% 

 
Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων , χώρων , φόρο διαν/σης στα ξεν/χεία 
όπου υπάρχει,  ποτά στα δείπνα, φιλοδωρήματα, το εισιτήριο του τρένου Σαργάν, 
την κρουαζιέρα στη λίμνη Περούκακ, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο και γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με 

προσοχή τα παρακάτω :  

 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 

προκαταβολής ποσού 150,οο€ κατ’ άτομο έως 29/8/22. 

 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 16/9/22 διότι 

σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα 

πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα  πριν την 

αναχώρηση οποιασδήποτε εκδρομής.   

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μέσα στο πούλμαν η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 

όπως απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και 

εισερχόμενου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλώμενο από το 

εσωτερικό περιβάλλον.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο  και 

ιδιαίτερα στο εξωτερικό και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) γι’ αυτό 

και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

  
 Για ακύρωση από 5/09/22 έως 16/9/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 

150,οο€ κατ’ άτομο 
 Για ακύρωση από 17/9/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής 

υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο 
εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός και  ο πελάτης 
αντικαταστήσει τις θέσεις με δικά του άτομα. 

 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου 

μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 

ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο 

μας. 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 

http://www.georgadastravel.gr/
http://www.georgadastravel.gr/

