
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΝΟΒΙΣΑΝΤ 27/2, 28/2 
& 21/3, 22/3

4&5 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φθάνουμε στα σύνορα Σερβίας. Διέλευση των συνόρων 
και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, την 
πόλη όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα 
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών 
Δούναμη και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φεραίου και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το 
Πατριαρχικό Μέγαρο, καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Ljubica. 
Στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το Κοινοβούλιο 
της Σερβίας, καθώς και το Δημαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών 
των οικογενειών Ομπρένοβιτς και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα.  Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανιών και 
μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά του Βελιγραδίου), όπου και θα δούμε το 
Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το μεγάλο πεζόδρομο 
της οδόυ Knez Mihailova, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με τοπική 
κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT 
ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μας. Αρχικά 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. Συνεχίζουμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα 
και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας.  Αποκαλείται σερβική Αθήνα, καθώς στο 19ο 
και αρχές του 20ου αιώνα ήταν η πρωτεύουσα της κουλτούρας και πολιτισμού, όταν 
όλοι οι σημαντικοί ποιητές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι έμεναν εδώ. Στην πόλη αυτή 
υδρεύτηκε και το πρώτο εθνικό θέατρο των Σέρβων.  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. 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 να περιπλανηθείτε εξ ιδίων 
στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην 
προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. 
Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, αναχώρηση 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 κλάμπ – μπαράκια – καφετέριες και εστιατόρια, τα 
οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας. 

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή. Καθοδόν θα 
περάσουμε από την ιστορική πόλη Νις, γενέτειρα του Μ. 
Κωνσταντίνου. 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.

Το Βελιγράδι είναι μια πανέμορφη γραφική πόλη με μεγάλη ιστορία. Απολαύστε βόλτες στις όχθες του Δούναβη και στον πεζόδρομο της Knez 
Mihailova. Ένας προορισμός έξω από τα συνηθισμένα και με πολύ χαμηλό κόστος κατάλληλος για όλες τις εποχές του χρόνου.

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή παιδιού 
έως  12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκλ.

4 ημέρες 
2 διαν/σεις

(Αναχ. 22:00)

28/2
& 22/3

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 125 75 159

QUEENS ASTORIA 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 135 75 185

MERCURE EXCELSIOR 4* plus / Κεντρικό Hμιδιατροφή 145 80 195

METROPOL PALACE 5* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 175 85 269

4 ημέρες 
3 διαν/σεις

28/2
& 22/3

THEATER 4* / Ημικεντρικό Hμιδιατροφή 155 89 229

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 165 95 245

QUEENS ASTORIA 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 170 95 259

MERCURE EXCELSIOR 4*plus / Κεντρικό Hμιδιατροφή 195 105 289

METROPOL PALACE 5* / Κεντρικό
Πρωινό 225 105 345

Hμιδιατροφή 245 125 375

5 ημέρες 
4 διαν/σεις

27/2
& 21/3

THEATER 4* / Ημικεντρικό Hμιδιατροφή 199 109 299

BELGRADE CITY 3* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 215 109 319

QUEENS ASTORIA 4* / Κεντρικό Hμιδιατροφή 225 109 329

MERCURE EXCELSIOR 4*plus / Κεντρικό Hμιδιατροφή 249 115 365

METROPOL PALACE 5* / Κεντρικό
Πρωινό 295 115 419

Hμιδιατροφή 319 145 479

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με 
βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα: 
1η ημερα: αναχώρηση στις 22.00 για Βελιγράδι, 
2η ημέρα: αφιξη, ξεναγηση πόλης, μεταφορα στα 
δωμάτια, 3η ημέρα: ημερήσια Νοβισαντ (όπως 
αναγραφεται η 3η ημερα παραπανω), 4η ημέρα: 
Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα



ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και 
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι  2-12 ετών 
και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο. 
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε αποκλειστικό 
δωμάτιο

Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά 
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς και soft 
drinks ενδιάμεσα 

Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο 
πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά 
λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που 
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο 
www.meltravel.gr.

Οδικά ταξίδια
Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα της 
εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων 
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη 

με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

Οι αναχωρήσεις των οδικών εκδρομών 
γίνονται από Θεσσαλονίκη
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