
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. )
Αθήνα 105 63

Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4

Email: info@grefis.gr

Βελιγράδι 6ημ.
οδικώς 

Σκόπια, Βελιγράδι, Νόβισαντ, Νις, Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις :   21, 22 , 24 , 28, 29/12                   

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ
Συγκέντρωση,  επιβίβαση  στο  λεωφορείο  και  αναχώρηση  για  τα  Σκόπια  με  ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και φαγητό. Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο στα σύνορα, άφιξη
το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.  (695χλμ.)

2η μέρα: ΣΚΟΠΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο  και  αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της Σερβίας,  το  Βελιγράδι.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Το βράδυ θα απολαύσουμε το  δείπνο μας σε εστιατόριο στις όχθες του Δούναβη,
στην περιοχή του Zemoun. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην πόλη του 
Βελιγραδίου. Θα επισκεφθούμε τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Ναό των Βαλκανίων, τον  Ναό 
του Αγίου Σάββα. Στη συνέχεια θα δούμε το Κοινοβούλιο, το Εθνικό Θέατρο, την κεντρική 
πλατεία της Δημοκρατίας και θα περπατήσουμε στον μεγάλο εμπορικό δρόμο Knez 
Mihailova που είναι στολισμένος με πολλά νεοκλασσικά κτίρια και αρκετά εμπορικά 
πολυκαταστήματα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό φρούριο Kalemegdan που είναι χτισμένο
πάνω στη συμβολή των ποταμών Σάββα και Δούναβη και θα θαυμάσουμε τη θέα του 
Βελιγραδίου από ψηλά. Ακολουθεί μία μίνι  κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο. Απόγευμα  
ελεύθερο . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ (93 & 93χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Νόβισαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Σερβίας,  αποκαλούμενη  και  σέρβικη  Αθήνα.  Κατά  τη  διάρκεια  της  περιήγησής  μας,  θα
δούμε το κάστρο  Petrovaradin, τη γέφυρα  Sloboda του Δούναβη, τον Καθεδρικό Ναό, το
Εθνικό Θέατρο και το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης
Zmaj Jovina για καφέ, φαγητό και αγορές. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη
πόλη  Sremski Karlovci όπου  θα  έχουμε  την  ευκαιρία  να  δούμε  την  ιστορική  έδρα  του
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Πατριαρχείου και  τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου.  Επιστροφή στο Βελιγράδι  το
απόγευμα.  Το  βράδυ  δείπνο στην  μποέμ  περιοχή  της  πόλης  την  περίφημη  Skadarlija.
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630χλμ.)
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο,  check out και  αναχώρηση  για  την  πόλη  του  Νις,  την  Τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και γενέτειρα του πρώτου Βυζαντινού αυτοκράτορα Μέγα
Κωνσταντίνου.  Σύντομη  περιήγηση  στην  πόλη,  ελεύθερος  χρόνος  για  αγορές  και
αναχώρηση  για  τη  Θεσσαλονίκη  με  ενδιάμεσες  στάσεις  για  καφέ  και  φαγητό.  Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (502χλμ.)
Πρωινό, check out και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη το απόγευμα. 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο                                     295€                               
Τιμή σε μονόκλινο                                                   395€                               
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)                                        295€                               

Περιλαμβάνονται:

 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  3* 
 Πρωινό καθημερινά. 
 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια.
 Μίνι κρουαζιέρα.
 Εκδρομές,  περιηγήσεις,  όπως  αναφέρονται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  της

εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α


Δεν περιλαμβάνονται:

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί  φόροι  (1,5€) περίπου τη βραδιά. 

Σημείωση:  Οι  εκδρομές,  περιηγήσεις  είναι  ενδεικτικές  και  μπορεί  να αλλάξει  η  σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.


	Τιμή σε μονόκλινο 395€
	Περιλαμβάνονται:
	Δεν περιλαμβάνονται:

