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Special Βελιγράδι 
Η Λευκή Πόλη 

4 & 5 ημέρες οδικώς από Θεσσαλονίκη 
Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 23 & 24/02  

 

1η ημέρα: Αναχώρηση | Βελιγράδι 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας, γνωριμία με το συνοδό μας και αναχώρηση για 
σύνορα Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων 
ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της 
Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. 
 

2η ημέρα: Βελιγράδι | Γύρος πόλεως | Μνημειακό κέντρο Τίτο | Βραδινή βόλτα στη 
SKADARLJIA 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από 
το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση 
για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos ja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την 
πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το 
ξενοδοχείο , σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό 
των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, 
το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής 
αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το 
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά 
και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο 
εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκές φίρμες. Το βράδυ θα 
πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, 
μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα 
βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. 
Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν 
παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια. 
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4η ημέρα: Τόπολα | Όπενλακ | Παρατηρητήριο Avala 
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν 
μπορούν συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους 
συμμετέχουν στην εκδρομή, θα αναχωρήσουμε μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία 
βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για 
τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 
20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς και 
το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, 
κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, 
όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική 
πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για 
τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την 
πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλαμπ  μπαράκια καφετέριες και 
εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας. 

 
5η ημέρα: Βελιγράδι | Νις | Επιστροφή 
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες 
του ποταμού Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ 
γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας 
Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το 
βράδυ με τα καλύτερες εντυπώσεις. 
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Τιμοκατάλογος 
 

4 ημέρες | 3 Διανυκτερεύσεις (Αναχώρηση 05.30) 
 

Αναχώρηση 
Ξενοδοχείο 
Τοποθεσία 

Διατροφή 
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο 

Τιμή 
παιδιού 
εως 12 
ετών 

Τιµή σε 
µονόκλινο 

24/02 

Mr. PRESIDENT 
QUEEN’S 

ASTORIA 4* 

Πρωινό 189 € 109 € 239 € 

Ημιδιατροφή 215 € 125 € 265 € 

ROYAL INN 4* Πρωινό 219 € 109 € 259 € 

METROPOL 
PALACE 5* 

Πρωινό 289 € 145 € 449 € 

Ημιδιατροφή 349 € 159 € 495 € 
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5 ημέρες | 4 Διανυκτερεύσεις (Αναχώρηση 05.30) 
 

Αναχώρηση 
Ξενοδοχείο 
Τοποθεσία 

Διατροφή 
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο 

Τιμή 
παιδιού 
εως 12 
ετών 

Τιµή σε 
µονόκλινο 

23/02 

Mr. PRESIDENT 
QUEEN’S 

ASTORIA 4* 

Πρωινό 235 € 159 € 325 € 

Ημιδιατροφή 269 € 169 € 359 € 

ROYAL INN 4* Πρωινό 255 € 159 € 345 € 

METROPOL 
PALACE 5* 

Πρωινό 369 € 169 € 559 € 

Ημιδιατροφή 439 € 189 € 639 € 

 
 
Σημειώσεις: 

• Δυνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη με κόστος 10€ ανά άτομο ανά 
διαδρομή 

 

Περιλαμβάνονται: 

• Ασφάλιση 
• Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε µουσεία & θεάματα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο 
• Οι δημοτικοί φόροι διαμονής 
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