ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ
Sremski Karlovci, Novi Sad

28/04 - 01/05/18

Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το
Βελιγράδι δεν πλασάρεται τυχαία ως το Βερολίνο των Βαλκανίων από τα διεθνή media.
Με πλήθος μνηστήρων-κατακτητών να εποφθαλμιούν τη στρατηγική του τοποθεσία στη συμβολή
του Σάβα και του Δούναβη. Με αυτά τα δύο ποτάμια αέναους μάρτυρες μιας ιστορίας 7.000 χρόνων,
αλλά και σύμβολα ροής και εξέλιξης, καταπράσινο, γεμάτο πάρκα, με καφετέριες και μπαράκια φίσκα
όλες τις ώρες, κατοίκους φιλικούς και μια ατμόσφαιρα ξεχωριστή και ταυτόχρονα οικεία.

1η Μέρα : XAΝΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο Ηράκλειο το πρωί και μεταφορά στο αεροδρόμιο των Χανίων για απευθείας πτήση για το
Βελιγράδι στις 11:45 με την Air Serbia.
Με την άφιξη μας στο αεροδρόμιο « Nicola Tesla » ξεκινάμε με
περιήγηση στο Βελιγράδι με τοπικό
ελληνόφωνο ξεναγό : θα γνωρίσουμε το φρούριο Kalemegdan, το οποίο δεσπόζει πάνω από τη συμβολή
των ποταμών Δούναβη και Σάββα , το υπαίθριο Στρατιωτικό Μουσείο και το μνημείο της « Νίκης » .
Η περιήγηση συνεχίζεται μέσω της οδού
Knez Mihailova ,διάσημος πεζόδρομος του Βελιγραδίου . Ο
ορθόδοξος καθεδρικός ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου , το Πατριαρχείο και τα Βασιλικά Ανάκτορα , η περιοχή
Kosancic Crescent , η πλατεία Δημοκρατίας , το Εθνικό Μουσείο , το μνημείο το πρίγκιπα Mihailo ,to Εθνικό
Θέατρο , είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα συναντήσουμε. Συνεχίζουμε με πανοραμική ξενάγηση της
πόλης όπου θα δούμε κι άλλα αξιοθέατα όπως τη Βουλή , το Δημαρχείο , την πλατεία Terazije , το πάρκο
Tashmajdan και το εντυπωσιακό Ναό του Αγ. Σάββα όπου και θα επισκεφθούμε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο
που βρίσκεται κοντά στο φημισμένο πεζόδρομο της παλιά πόλης .Τακτοποίηση στα δωμάτια ελεύθερος
χρόνος.

2η Μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΣΛΑ – «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ» – ΖΕΜΟΥΝ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εκδρομή μισής μέρας στο Μουσείο Τέσλα , αφιερωμένο στον διάσημο Σερβοκράτη
εφευρέτη - μηχανικό, από τους πιο σημαντικούς φυσικούς επιστήμονες. Το « House of flowers» (Σπίτι των
λουλουδιών )- Μουσείο και άλλοτε κατοικία , του επί σειρά ετών προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Josip Broz Tito βρίσκεται στον καταπράσινο λόφο Ντέντινιε και επίσκεψη του
Μουσείου Γιουγκοσλαβίας , την παραδουνάβια πόλη Zemun. Ξενάγηση: παλιά πόλη, Γάρντος... Το απόγευμα
προαιρετική εκδρομή – μίνι κρουαζιέρα με ειδικό ποταμοπολοίο με θέα στην πόλη από άλλη οπτική . Επιστροφή
στο ξενοδοχείο .
Το βράδυ προαιρετικά σερβικό βράδυ – με βραδινό και ποτό , ζωντανή μουσική και λαϊκό χορό στη Skadarlija
που αποκαλείται Σέρβικη Μονμάρτη. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πεζόδρομο που μοιάζει να ανήκει σε άλλη
εποχή, γεμάτη καφενεία και εστιατόρια με ζωντανή μουσική.
3η Μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – MΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ – ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ – ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ – BΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στη Βοϊβοντίνα. Άφιξη στο βουνό Φρούσκα Γκόρα και επίσκεψη
του μοναστηριού Κρουσέντολ, από XVII αιώνα και το Σρέμσκι Κάρλοβτσι, μια κωμόπολη με πανέμορφο κέντρο
με κτήρια με πλούσια αρχιτεκτονική όπως το παλιό πατριαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πρώτο
Σέρβικο Γυμνάσιο, την Θεολογική σχολή και άλλα. Θα έχετε ευκαιρία να δοκιμάσετε κρασί Μπέρνετ σ’ ένα παλιό
τοπικό οινοποιείο. Ξενάγηση συνεχίζει στο Νόβι Σάντ. Πρώτη στάση θα είναι το φρούριο Πετροβαράντιν, από το
ΧVII αιώνα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύμβολα του Nόβι Σαντ, που βρίσκεται στην όχθη του ποταμού
Δούναβη. Λόγω της θέσης και του μεγέθους του λέγεται συχνά ως «Το Γιβραλτάρ του Δούναβη» και η θέα από
το κάστρο προς το Δούναβη και την πόλη στο βάθος είναι εντυπωσιακή μέρα και νύχτα, ειδικά από το σημείο
όπου βρίσκεται ο Πύργος του ρολογιού, σύμβολο του κάστρου. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό στο
Πετροβαράντιν. Τελευταία στάση θα είναι το Νόβι Σαντ - «Αθήνα της Σερβίας», κέντρο της σερβικής μπαρόκ
διανοητικής ελίτ και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της. Επίσης, το 2021 αυτή την πόλη θα είναι Πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης: οδός Dunavska (Δουνάβσκα) και Zmaj Jovina,
πεζόδρομοι, πλατεία Ελευθερίας, Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, η Καθολική Εκκλησία της Παναγίας, σπίτι της
Μιλέβας Mάριτς Αϊνστάιν - σύζυγος του Άλμπερτ Αϊνστάιν, Εβραϊκή Συναγωγή, Matica Srpska – πιο παλιό
πολιτιστικό ίδρυμα στη Σερβία, παλιά Ελληνική συνοικία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την αναχώρηση
στο Βελιγράδι. Διανυκτέρευση..
4η Μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη , μέχρι το απόγευμα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για
την επιστροφή μας στο Ηράκλειο (19 :00) με απευθείας πτήση της Air Serbia.
Με εξαιρετικές εντυπώσεις από την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας , το Βελιγράδι Θα έχουμε
διαπιστώσει ότι είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Ευρώπης, χτισμένη από τους Κέλτες τον 3ο αιώνα π.Χ,
στις όχθες του ποταμού Σάββα, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά παραπόταμο του Δούναβη.

Τιμή κατ΄ άτομο
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ

ΕΠ/ΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

Royal Inn 3*κεντρικό

345 €

70 €

Constantine The Great 4* κεντρικό

435 €

100 €

88 Rooms Hotel 4* κεντρικό

435 €

100 €

Περιλαμβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια Χανιά – Βελιγράδι –Ηράκλειο με απευθείας πτήσεις της Air Serbia ( Star
Alliance)
Μεταφορά με πούλμαν από το Ηράκλειο στα Χανιά .
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με πρωινό μπουφέ
Όλες οι μετακινήσεις και μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με σύγχρονο
πούλμαν
Ελληνόφωνος ξεναγός για όλο το πρόγραμμα
Χειραποσκευή έως 8 κιλά και αποσκευή έως 23 κιλά ανά άτομο
Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επίσκεψης που αναφέρονται στο πρόγραμμα

Δεν Περιλαμβάνονται :
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων 50 ευρώ
Σέρβικη βραδιά με φαγητό κι ένα ποτό στην περιοχή Skadarlija με 35 ευρώ
Δημοτικός φόρος διανυκτέρευσης 1,30 ευρώ κατ ΄άτομο τη βραδιά

Ταξιδεύετε μόνο με την αστυνομική ταυτότητα

