
1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
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 |  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ | ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ|  ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ | ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ 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.

3η Ημέρα |  ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - 
STREMSI KARLOVSI ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα 

γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες 
του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση 
στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό 
Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το 
Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό 
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή 
πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την 
πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική 
έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική 
και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το 
πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την 
διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. 
Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα 
πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα 
στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της 
πόλης 

4η Ημέρα | ΤΟΠΟΛΑ | ΟΠΕΝΛΑΚ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
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   
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ΔΩΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ 
& ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΧΩΡΙΣ CHECKPOINT 
& KΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
 

 

1η Ημέρα |  Αναχώρηση | Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί και 
αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα σύνορα και 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. 
Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω 
από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Στη 
διαδρομή μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε 
γρήγορα, γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των 
ανερχόμενων προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία 
και εντυπωσιακά κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που 
εκτείνονται ανάμεσα στους πρόποδες των Καρπαθίων και 
τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η Ημέρα |  Περιήγηση Πόλης | Παλάτι της Βουλής 
Μουσείο του Χωριού
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που 
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που 
είναι μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα 
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και 
απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. 
Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 
αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα 
μας θα απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους 
επιθυμούν και ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της 
βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα 
θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι 
εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και αφιερωμένη στους 
Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι στρατιωτικές 
παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, 
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο 
του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας 
γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια. 
Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο 
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για 
την αισθητική του.

 

3η ημέρα: Ημέρα Αφιερωμένη στο Therme Spa 
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια 
εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα επισκεφθούμε 
προαιρετικά, έναν επίγειο παράδεισο, ένα πάρκο ευεξίας, 
χαλάρωσης και διασκέδασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 
το οποίο βασίζεται στα ιαματικά νερά της περιοχής Balotes-
ti. Πρόκειται για το Therme Bucharest Park, που άνοιξε τις 

πόρτες του στις αρχές του 2016 και διαθέτει εσωτερικές και 
εξωτερικές θερμικές πισίνες γεμάτες με ιαματικό νερό, 
εστιατόρια, το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό κήπο 
της Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και 
εκατοντάδες είδη δέντρων. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ, ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΛΕΣ ΣΤΑ ΣΙΝΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 
ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟ ΜΠΡΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ SPA ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ THERME 
SPA, ΕΝΑΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 30000ΤΜ.

Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Boυκουρέστι - Πύργος Δράκουλα
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΛΑΤΙ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Την πιο <ινσταγκραµική> σας φωτογραφία 
µπορείτε να την βγάλετε µε φόντο το παλάτι 

της Βουλής ή στο  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας!

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

02/06

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4*
Κέντρο

Mercure Uniri 4*
Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό 199€ 119€ 289€

185€ 115€ 259€

218€ 149€ 325€

204€ 119€ 305€

Πρωϊνό
Πρωινό

& 2 ∆είπνα

Πρωινό
& 2 ∆είπνα

218€ 119€ 339€

265€ 159€ 385€

4 Ηµέρες – 3 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

01/06

Ιbis Politehnica 3*

Minerva 4*
Κέντρο

Mercure Uniri 4*
Κεντρικό

Novotel City Center 4* Plus
Στην καρδιά της πόλης

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό 245€ 129€ 335€

234€ 125€ 324€

284€ 159€ 375€

254€ 129€ 365€

Πρωϊνό
Πρωινό

& 2 ∆είπνα

Πρωινό
& 2 ∆είπνα

270€ 129€ 419€

329€ 169€ 475€

5 Ηµέρες – 4 ∆ιαν. (Αναχώρηση 05.30)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆εν περιλαµβάνονται:

 

Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής
∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή

4η ημέρα: Σινάια - Μπραν - Πύργος Δράκουλα (300χλμ)
Τη σημερινή ημέρα σας προσφέρουμε μια φανταστική εκδρομή στα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του 
ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 
1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε 
τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός συγγραφέας Βram 
Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους 
βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο 
Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη 
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και έγινε μαύρη 
μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην λατρεία των 
Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες 
εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί 
σε πακέτο). Διαν/ση.

5η Ημέρα |  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας αργά 
το απόγευμα, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
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