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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

" Η Πόλη των εκπλήξεων & των 

συναισθημάτων που θα σας 

εκπλήξει " 

5ήμερη Θεοφανείων : 4 έως 8/1 

ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ  

           ΠΕΤΡΟΒΑΡΑΝΤΙΝ -  ΝΟΒΙΣΑΝΤ 

Δεν θέλουμε να προλογίσουμε αυτό το ταξίδι, θέλουμε να ανακαλύψετε μόνοι σας τις 

ομορφιές και τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η υπέροχη πόλη. Εμείς απλά 

μπορούμε να σας υποσχεθούμε ότι αυτό το ταξίδι θα είναι μία μοναδική εμπειρία και το 

Βελιγράδι θα σας γοητεύσει. Επιπλέον κίνητρο είναι οι άριστες υπηρεσίες και η 

μοναδική ατμόσφαιρα που εμείς ξέρουμε να δημιουργούμε! 

Ημέρα 1η  : ΠΑΤΡΑ – ΝΙΣ (ή Κρακούγιεβατς) 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 τα σύνορα με την Σερβία. Διατυπώσεις , 

διέλευση και το απόγευμα θα φτάσουμε στη Νις ή περιοχή Κρακοούγιεβατς. Τακτοποίηση στα 

δωμάτια, δείπνο. διαν/ση. 

Ημέρα 2η  : ΤΟΠΟΛΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Πρωινό και ώρα 09:00 αναχώρηση από το ξεν/χείο μας. 

Σύντομη περιήγηση στην πόλη του Νις όπου γεννήθηκε ο Μέγας Κωσταντινος και το κάστρο. 

Αναχώρηση για την Τοπόλα χτισμένη στην καρδιά των μεγάλων Σερβικών αμπελώνων. Εδώ 

εκλέχθηκε ο αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης , ο εθνικός ήρωας της χώρας 

Καρατζόστζεβιτς. Στον λόφο Οπλενακ με την όμορφη θέα στην γύρω περιοχή θα επισκεφθούμε 

την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και το Μαυσωλείο της Σέρβικης Βασιλικής Οικογένειας. Το 

απόγευμα θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα Βελιγράδι. Τακτοποίηση, δείπνο και πρώτη γνωριμία. 

http://www.georgadastravel.gr/
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Ημέρα 3η : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Ξενάγηση) Πρωινό και ξεκινάμε την πανοραμική μας ξενάγηση στην 

πόλη του Βελιγραδίου από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της πόλης, 

χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη με την μοναδική θέα 

προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα περπατήσουμε προς τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου 

περνώντας από το τέρμα της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και 

επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά 

μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγραδι αφού 

περάσουμε την γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό Σάββα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα 

δούμε το μοντέρνο Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας από τη νέα γέφυρα Άντα για να 

γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα 

προχωρήσουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφθούμε το «σπίτι 

των λουλουδιών», το μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για να φτάσουμε στον Ναό του Αγ. 

Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες στον κόσμο. Η περιήγησή μας τελειώνει με 

την γνωστή πλατεία Σλάβι, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, τα 

κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Ακολουθεί 

χρόνος ελεύθερος για περιπάτους ή προαιρετικά μια μίνι κρουαζιέρα στο Δούναβη (καιρού 

επιτρέποντος). Δείπνο και η περιοχή ΣΚΑΝΤΑΡΛΙΑ αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη βραδινή 

σας διασκέδαση. Διαν/ση. 

Ημέρα 4η : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ – ΠΕΤΡΟΒΑΡΑΝΤΙΝ -  ΝΟΒΙΣΑΝΤ Πρωινό 

και αναχώρηση για την πανέμορφη κωμόπολη του Σρέμσκι Κάρλοβτσι, πλούσια σε αρχιτεκτονικά 

κτίρια όπως η εκκλησία του Αγίου Νικολάου  καθώς επίσης φημίζεται για τα ιδιαίτερα κρασιά της. 

Στην συνέχεια θα δούμε το περίφημο κάστρο Πετροβαραντίν όπου βρίσκεται στην δεξιά όχθη του 

ποταμού Δούναβη και θεωρείται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα στην Ευρώπη. Εδώ 

φιλοξενείται το Μουσείο της Πόλης του Νόβι Σαντ, το γλυπτό με την μάχη των ελαφιών, το Ρολόι 

με τους ανάποδους δείκτες κ.α  Συνεχίζουμε για το «Γιβραλτάρ του ∆ούναβη», όπως συνήθως 

αποκαλείται η πόλη του Νόβι Σαντ όπου φέτος αποτελεί και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης για το 2022. Σε μια πόλη που τα παροπλισμένα εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε 

πολύβουα πολιτιστικά κέντρα  και η street art είναι εμφανής ακόμη και στην πιο απροσδόκητη 

γωνία. Η μεγάλη ιστορία του Νόβι Σαντ είναι εμφανής παντού στην πόλη. Στην Πλατεία Ελευθερίας 

στην παλιά πόλη, θα θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του δημαρχείου και του καθολικού ναού του 

Αγίου Ονόματος της Μαρίας. Εδώ, υπάρχουν πολλά ακόμη εκπληκτικά κτίρια. Εδώ θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για βόλτες, φωτογραφίες φαγητό. Στην συνέχεια επιστροφή  το βραδάκι στο 

Βελιγράδι, δείπνο, διαν/ση 

Ημέρα 5η  : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΑΤΡΑ Πρωινό και  αναχώρηση 08:00 για επιστροφή στην πόλη μας 

με κατεύθυνση προς τα σύνορα με την Fyrom και στην συνέχεια μέσω Γευγελής με ενδιάμεσες 

στάσεις καθ’ οδόν για καφέ, φαγητό, ξεκούραση. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς 

παραλήψεις. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα 

γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του 

λεωφορείου. 

 

 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την εκδρομή είναι απαραίτητη η φωτοτυπία ταυτότητας νέου τύπου με 
αγγλικούς χαρακτήρες τελευταίας δεκαπενταετίας ή διαβατηρίου με ισχύ τουλάχιστον 3 
μήνες από την ημερομηνία της εκδρομής την οποία και θα πρέπει να μας προσκομίζεται 
στο γραφείο με την δήλωση συμμετοχής σας για καταγραφή στοιχείων που είναι 
απαραίτητα κατά την διέλευση συνόρων. 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε σε δίκλινο δωμάτιο : 335,οο€  

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 110,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα 

 Μία (1) διαν/ση σε ξεν/χείο 4* στην περιοχή Νις ή Κρακούγιεβατς η στην ευρύτερη 

περιοχή 

 Τρείς (3) διαν/σεις σε ξεν/χείο 4*  στο Βελιγράδι 

 Ημιδιατροφή (4 πρωινά και 4 δείπνα) 

 Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στη Σερβία για 2 ημέρες 

 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου 

 Ασφάλεια αστικής  επαγγελματικής ευθύνης 

 Ενημερωτικά φυλλάδια 

 Φ.Π.Α 24% 

Δεν περιλαμβάνει : Ποτά στα δείπνα, εισόδους σε μουσεία και χώρους, φόρο 

διαμονής στα ξεν/χεία όπου υπάρχει,  ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η 
επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 100,οο€ κατ’ άτομο  έως 30/11/22  

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 22/12/2022 υποχρεωτικά  διότι 

σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται 
προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής και ειδικά 

στα ξεν/χεία του εξωτερικού.  



 

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την 
προκαθορισμένη αναγραφόμενη ημερομηνία διότι  μας δίδεται από τα ξεν/χεία 

αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική 
επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με χρήματα. Φυσικά όπως 
καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί 

τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε 
και να συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη 

προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές 
με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την 
εξασφάλιση δωματίων σε καλά ξεν/χεία. Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται 

με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας. Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα 
δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν 

διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας 
επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες 
αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να κατανοεί την αντιστοιχία τιμής 

του προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  και ιδιαίτερα στο 
εξωτερικό προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για 
κανένα λόγο (ακόμη και υγείας) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι 

ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 12/12/22 έως 20/12/22 υπάρχει κράτηση της 
προκαταβολής 100,οο€ 

 Για ακύρωση από 21/12/22 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 αν ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο 

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. 
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