
 
 

 
Γιάπκεια: 5 εκέξεο  

Ανασωπήζειρ: 18/02, 04 & 25/03 
 

ΒΔΙΗΓΡΑΓΗ  
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ  
 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Βελιγπάδι  
Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ην αεξνδξόκην Νίθνια Τέζια ηνπ 
Βειηγξαδίνπ. Φηάλνπκε ζην Βελιγπάδι, ηελ πην δσληαλή πόιε ηεο Σεξβίαο θαη είκαζηε 

έηνηκνη λα γλσξίζνπκε απηή ηελ πόιε γηα ηελ νπνία νη Σέξβνη ιέλε «δελ είλαη ε πην 
όκνξθε, αιιά πάληα θάηη ζπκβαίλεη!». Τν Βειηγξάδη είλαη πόιε ηζηνξηθή κε καθξά 

παξάδνζε, πνπ αληαλαθιάηαη ζηε ζεκεξηλή ηεο ηαπηόηεηα: παιηά κπινθ θαηνηθηώλ ηνπ 
ζνζηαιηζηηθνύ παξειζόληνο ζπλππάξρνπλ κε αξηζηνπξγεκαηηθά αξη-λνπβώ θηίξηα, 
απνκεηλάξηα ηεο θιεξνλνκηάο ησλ Αςβνύξγσλ θαη νζσκαληθά θαηάινηπα. Δδώ πνπ 

ζπλαληώληαη ν Γνύλαβεο θαη ν πνηακόο Σάβαο, ε θαξδηά ηεο παιηάο Γηνπγθνζιαβίαο 
θνηηάδεη επίκνλα πξνο ην κέιινλ θαη ηελ επξσπατθή ηεο πξννπηηθή. Ξεθηλάκε ινηπόλ γηα κία 

μελάγεζε πεδή ζηε γνεηεπηηθή απηή πξσηεύνπζα κε ηελ ηαξαρώδε ηζηνξία. Θα 
επηζθεθηνύκε ην νρπξό ηνπ Βειηγξαδίνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ηνλ 3ν αηώλα π.Χ. θαη ην νπνίν 
πεξηθιείεη ηελ παιηά πόιε. Μέζα ζην θξνύξην βξίζθεηαη θαη ην Πάξθν Καιεκεγθληάλ ζε 

πςόκεηξν 125 κέηξα. Τν πάξθν ηνπνζεηείηαη ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακώλ Σάββα θαη 
Γνύλαβε. Ζ νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ηηο ηνπξθηθέο ιέμεηο θαιέ (=νρπξό) θαη κεγθληάλ 

(=πεδίν κάρεο). Μέζα ζην θάζηξν ζα δνύκε ην Άγαικα ηεο Νίθεο, πνπ θηινηερλήζεθε γηα 
λα δνμάζεη ηηο λίθεο ηεο Σεξβίαο ζηνλ Βαιθαληθό θαη ζηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν. 
Δπίζεο ζα πεξπαηήζνπκε σο ηνλ κεζαησληθό πύξγν Νεκπόζα, πνπ αλεγέξζεθε ηνλ 15ν 

αηώλα, είλαη ν κόλνο πνπ ζώδεηαη αθέξαηνο θαη γηα αηώλεο ιεηηνπξγνύζε σο θέληξν άκπλαο 
ζην θξνύξην. Μεηά ηελ μελάγεζε ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν θαη πξναηξεηηθά ζα θάλνπκε 

κηα ραιαξσηηθή βόιηα ζηνπο δεκνθηιείο πεδόδξνκνπο Σθαληαξιία θαη Νεδ Μηραΐινβα. 
Μπνξνύκε επίζεο λα επηζθεθηνύκε κεξηθά αθόκε αμηνζέαηα όπσο ηελ αξηζηνθξαηηθή 
πεξηνρή Νηεληίληε κε ηηο εληππσζηαθέο επαύιεηο, ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Σάββα (ήηαλ 

ν ηδξπηήο ηεο νξζόδνμεο εθθιεζίαο ηεο Σεξβίαο), ην Γεκαξρείν ηνπ 19νπ αηώλα πνπ 
ζήκεξα ζηεγάδεη ηε Γηνπγθνζιαβηθή Κηλεκαηνγξαθηθή Αξρεηνζήθε, ην εληππσζηαθό 

Κνηλνβνύιην, ηελ Πιαηεία ηεο Γεκνθξαηίαο κε ην Δζληθό Θέαηξν, ην Δζληθό Μνπζείν θαη ην 
άγαικα ηνπ Πξίγθηπα Μηραήι αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία Νηνξθόι πάλσ ζηνλ Γνύλαβε, 

ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ Guardian θαη ην βξεηαληθό πεξηνδηθό Time Out είλαη κία από ηηο 
«50 πην θνπι πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε». Γηαλπθηέξεπζε ζην Βειηγξάδη. 
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2η ημέπα: Βελιγπάδι – πέμζκι – Νόβι ανη – Βελιγπάδι  

Ξεθηλάκε ζήκεξα κε νινήκεξε εθδξνκή ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο ηεο Σεξβίαο, ηελ πεξηθέξεηα 
ηεο Βντβνληίλα. Πξώηνο καο ζηαζκόο είλαη ε θσκόπνιε πέμζκι Θάπλοβηζι: κέιη, θαιό 

θξαζί, πακπάιαηα πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα ηεο Σεξβίαο είλαη κεξηθά κόλν από ηα ζπλώλπκα 
πνπ έξρνληαη ζην λνπ ησλ Σέξβσλ όηαλ κηινύλ γη’ απηήλ. Χηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 
Δζληθνύ Γξπκνύ Φξνύζθα Γθόξα, απνιακβάλεη απέξαλην πξάζηλν, ήπην θιίκα αιιά θαη κηα 

ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ παξάδνζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο ρώξαο. Σην Σξέκζθη 
Κάξινβηζη ππάξρεη ε έδξα ηεο Σεξβηθήο Μεηξόπνιεο θαη ε δεύηεξε (ηζηνξηθά) Θενινγηθή 

Σρνιή ηνπ Οξζόδνμνπ Κόζκνπ, κεηά ηελ Πόιε. Τειηθόο καο πξννξηζκόο γηα ζήκεξα είλαη 
ην θάπνηε πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο Σεξβίαο, ην Νόβι ανη, ζήκεξα ε πξσηεύνπζα ηεο 
πεξηθέξεηαο ηεο Βντβνληίλα. Ζ επίζθεςε ηνπ νρπξνύ Πεηξνβαξάληηλ ζα ζαο πξνζθέξεη ηελ 

θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο απηήλ ηελ παξαδνπλάβηα πόιε ε νπνία θακαξώλεη θαη πνιιά 
αμηνζέαηα ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν ην νπνίν ζα γλσξίζνπκε κε κηα ζύληνκε βόιηα. Μεηά 

ηελ νινήκεξε εθδξνκή, επηζηξέθνπκε ζην Βειηγξάδη. Γηα ην βξάδπ ζάο πξνηείλνπκε βόιηα 
ζηα κνληέξλα καγαδηά ηεο πεξηνρήο Μπέηνλ ράια, ηα πισηά καγαδηά ζηνπο πνηακνύο ή ηελ 
παξαδνζηαθή ινπινπδάηε κπνέκηθε Σθαληάξιηγηα. Γηαλπθηέξεπζε ζην Βειηγξάδη. 

 
3η ημέπα: Βελιγπάδι – Σόπολα – Ελάηιμποπ  

Αλαρώξεζε γηα ηελ Σόπολα, ην θέληξν ηεο επαλαζηαηεκέλεο ρώξαο ηνπ 19νπ αηώλα. Από 
εδώ θαηάγεηαη ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ησλ Καξαγεώξγεδσλ, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ 
αλαπαύνληαη ζην καπζσιείν ηνπ Όπιελαηο, ρηηζκέλν πξηλ από εθαηό θαη παξαπάλσ ρξόληα. 

Ζ απαξάκηιιεο νκνξθηάο εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, από ιεπθό κάξκαξν, ζην κνλαζηήξη 
Όπιελαηο πνπ ζα επηζθεθζνύκε, κηιάεη γηα ηελ κνίξα ησλ βαζηιηθώλ κειώλ θαη ηνπ 

ζεξβηθνύ ιανύ ππό απηώλ επί πνιιά ρξόληα. Από εδώ μεθίλεζε ν μεζεθσκόο ελαληίνλ ησλ 
Οζσκαλώλ ην 1804, εδώ ήηαλ θαη ε θαηνηθία ηνπ Βαζηιηά Πέηξνπ. Τν απόγεπκα θηάλνπκε 

ζηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό γηα ζήκεξα, ην νξεηλό Ελάηιμποπ. Δγθαηάζηαζε ζην 
μελνδνρείν καο θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

4η ημέπα: Ελάηιμποπ – Νηπβένγκπανη (σωπιό Θοςζηοςπίηζα) – διαδπομή με ηπένο 
άπγκαν 8 – Ελάηιμποπ   

Ζ πινύζηα θύζε, ηα γιπθά βνπλά, νη παξαδόζεηο θαη ε ακέξηζηε θηινμελία ησλ θαηνίθσλ 
θέξλνπλ ην Ειάηηκπνξ πνιύ ςειά ζηελ εθηίκεζε ησλ Σέξβσλ αιιά θαη ησλ ηαμηδησηώλ 
πνπ έρνπλ ηελ ηύρε λα ην επηζθέπηνληαη. Τν όλνκά ηνπ ζεκαίλεη «ρξπζό πεύθν» θη απηό 

κάιινλ ιέεη πνιιά γηα ηε θύζε πνπ ην πεξηβάιιεη, κε ην Δζληθό Πάξθν Τάξα ζην βνξξά θαη 
ην βνπλό Ειάηαξ πξνο ην λόην. Δδώ ινηπόλ ζα απνιαύζνπκε κία ξνκαληηθή δηαδξνκή κε ην 

ηζηνξηθό ηπένο απγκάν: πξόθεηηαη γηα έλα παλέκνξθν, ζηελό ηξελάθη, πνπ ζπλδέεη ην 
ρσξηό Μόθξα κε ηνλ ζηαζκό Σαξγθάλ Βηηάζη. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 
έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ από ηνπο Απζηξηαθνύο, κε ζθνπό λα 

ελσζεί ε Σεξβία κε ηελ Απζηξν-Οπγγαξία ε νπνία ηόηε θαηείρε εδάθε ηεο Σεξβίαο θαη ηεο 
Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο. Τν έξγν έκεηλε ζηε κέζε ιόγσ ηεο δηάιπζεο ηεο Απζηξννπγγξηθήο 

απηνθξαηνξίαο. Δκείο ζα θάλνπκε ηε δηαδξνκή απνιακβάλνληαο θαζνδόλ ηελ ηνπηθή 
κνπζηθή θαη ηα παλέκνξθα νξεηλά ηνπία θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα ηελ «μύιηλε πόιε», 
ην Νηπβένγκπανη: πξόθεηηαη γηα έλαλ νηθηζκό πνπ θαηαζθεύαζε εμ νινθιήξνπ ν Σέξβνο 

ζθελνζέηεο Δκίξ Κνπζηνπξίηζα σο ζθεληθό γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο ηνπ «Ζ δσή είλαη 
έλα ζαύκα» (2004). Δθεί ζα θάλνπκε κηα ραιαξή βόιηα αλάκεζα ζηα θηλεκαηνγξαθηθά 

ζθεληθά ελώ ζα δνύκε θαη ηα απηνθίλεηα επνρήο πνπ βξίζθνληαη εδώ, ην θάζε έλα κε 
όλνκα από δηαζεκόηεηεο όπσο ν Μπξνπο Λη θαη ν Νηηέγθν Μαξαληόλα. Ζ εκέξα καο 
νινθιεξώλεηαη κε ηελ επηζηξνθή καο ζην Ειάηηκπνξ. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 
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5η ημέπα: Ελάηιμποπ – Βελιγπάδι – Αθήνα  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Βειηγξάδη θαη ην αεξνδξόκην ηεο πόιεο γηα ηελ πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο καο. 

  

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Βειηγξάδη – Αζήλα  κε Aegean Airlines   
 3 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν Mercure Excelsior 4* sup, κε εκηδηαηξνθή, ζην Βειηγξάδη 
 1 δηαλ/ζε ζην Mona Hotel 4* ζην Ειάηηκπνξ κε πξσηλό   

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Ξελάγεζε ζην Βειηγξάδη  

 Γηαδξνκή κε ην παξαδνζηαθό ηξελάθη Shargar 8, ζηα βνπλά ηνπ Ειάηηκπνξ. 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα 
 Οινήκεξε εθδξνκή ζην Νόβι ανη θαη ζηο πέμζκι Θάπλοβηζι (ε είζνδνο ζην 

κνπζείν ηεο πόιεο πεξηιακβάλεηαη) 
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ  
 Φ.Π.Α. 

 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ: € 200 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία, ινηπά αμηνζέαηα 
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά 

 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 
 

 

Πηήζειρ με Aegean Airlines  

Γιαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

18/02 Α3 976 Αζήλα – Βειηγξάδη 10.00 10.40 

22/02 Α3 977 Βειηγξάδη  – Αζήλα 11.25 14.10 

04/03 Α3 976 Αζήλα – Βειηγξάδη 10.00 10.40 

08/03 Α3 977 Βειηγξάδη  – Αζήλα 11.25 14.10 

25/03 Α3 976 Αζήλα – Βειηγξάδη 10.00 10.40 

29/03 Α3 977 Βειηγξάδη  – Αζήλα 09.30 12.05 

 
 

ημειώζειρ: 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 Τειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

Ζμ/νία 2κλινο 1κλινο 3o άηομο  

18/02,04 & 
25/03 

 
€ 445 

 
 € 585 € 445 


