
 

 

 

Αναχωρήσεις: 20/04 

Διάρκεια: 4 ημέρες 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
 

ΦρούσκαΓκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβισαντ - 

SremskiKarlovci 

EROS RAMAZZOTΤI (Live concert in Stark Arena 21/4) 

https://ramazzotti.com/ 

Πρόγραμμα εκδρομής 

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 14.15 και ακολουθεί η πτήση JU513 της 

AIRSERBIA για το Βελιγράδι στις 16.20 . Άφιξη 17.00 και  μεταφορά μας 

στο ξενοδοχείο . Στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε  για μία πρώτη γνωριμία με 

το κέντρο της πόλης . Περπατήστε στον μοναδικό πεζόδρομο Κνεζ 

Μιχαϊλοβα και για το δείπνο , σας προτείνουμε μία βόλτα στην Skadarljia 

(μποέμ γειτονιά της πόλης με bars , clubs και τσιγγάνικα βιολιά). 

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση) – EROS RAMAZZOTTI live !! 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την γνωριμία με το πανέμορφο 

Βελιγράδι ή αλλιώς την  Λευκή πόλη των Βαλκανίων . Ξεκινάμε με το 

Οθωμανικό φρούριο Kalemegdan το οποίο δεσπόζει πάνω από τη συμβολή 

των ποταμών Δούναβη και Σάββα .Θα θαυμάσουμε την πόλη από ψηλά και 

θα συνεχίσουμε στον πεζόδρομο Κνεζ Μιχαϊλοβα που θα μας οδηγήσει στην 

πλατεία Δημοκρατίας όπου δεσπόζει το άγαλμα του Κνεζ Μιχαϊλο . Η 

Λυρική Σκηνή , το Δημαρχείο , το Κοινοβούλιο , τα παλιά Ανάκτορα και το 

μνημειακό κέντρο του Τίτο , είναι μερικά από τα βασικά αξιοθέατα της 

πόλης. Θα συνεχίσουμε με τον  εντυπωσιακό  ναό του Αγίου Σάββα τον 

μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στον κόσμο . Προαιρετική κρουαζιέρα στους 

ποταμούς Σάββα και Δούναβη . Για το δείπνο , σας προτείνουμε μία βόλτα 

https://ramazzotti.com/


 

 

στην Skadarljia (μποέμ γειτονιά της πόλης με bars , clubs και τσιγγάνικα 

βιολιά). Το βράδυ , μία μαγική συναυλία μας περιμένει στην STARK ARENA 

, όπου θα απολαύσουμε live τον EROS RAMAZZOTTI. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα- «Άγιο Όρος» Σερβίας - ΝόβιΣαντ 

– Sremski Karlovci 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί η επίσκεψη σε ένα από τα 

μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου 

βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και 

αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO).Ακολουθεί 

το κουκλίστικο Sremski Karlovci , μπαρόκ πόλη με ιστορικά και 

καλλιτεχνικά μνημεία . Επόμενος μας σταθμός το Νόβισαντ , πρωτεύουσα 

της Βοιβοντίνα (βόρεια επαρχίας της Σερβίας) .Πρώτη μας επίσκεψη το 

φρούριο Πετροβαράντιν (με καταπληκτική θέα στον Δούναβη) , ένα από τα 

πολλά οχυρά που χτίστηκαν από τους Ρωμαίους για την προστασία των 

παραδουνάβιων πόλεων που βρίσκονταν στην κατοχή τους . Θα 

ξεναγηθούμε στο κέντρο της  πόλης και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό , την 

πλατεία Slobodan , το Δημαρχείο κ.α . Επιστροφή το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο .  Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα 

Πρωινό ελεύθερο για μία τελευταία βόλτα στον πεζόδρομο της Κνεζ 

Μιχαίλοβα για καφέ και αναμνηστικά δώρα . Ακολουθεί μετάβαση στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Ξενοδοχεία 2κλινο 1κλινο Παιδί 
0-2 

Παιδί 
2-12 

MERCURE 
EXCELSIOR 4* 

529€ 639€ 50€ 435€ 

JUMP INN 4* 509€ 619€ 50€ 435€ 

EARLY BOOKING τιμές για κρατήσεις που θα 
επιβεβαιωθούν έως 12/3/2023 

 

Αναχωρήσεις Πτήση Προορισμός Ώρες 

20/4/2023 JU 513 ΑΘΗΝΑ-
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

16:20-17:00 

23/4/2023 
JU 512 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-

ΑΘΗΝΑ 
12:25-14:55 



 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βελιγράδι-Αθήνα με την AIR SERBIA 

 Εκδρομές-ξεναγήσεις , σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 3 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα παραπάνω ξενοδοχεία 4* 

 Εισιτήρια για το live concert του EROS RAMAZZOTTI (στην ζώνη 

των 50 ευρώ, υπάρχει δυνατότητα και για αναβάθμιση με την 

ανάλογη επιβάρυνση κατόπιν διαθεσιμότητας)  
 Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια 

 Αρχηγός/συνοδός  
 ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

o Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό. 

o Η κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη (15 ευρώ ανά 

άτομο). 
o Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φόρος διαμονής (155 

ευρώ ανά άτομο). 

o Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα. 

 

Σημειώσεις:  

 Οι τιμές των παιδιών, ισχύουν όταν αυτά αποτελούν 3ο ή 4ο άτομο. 

 Τετράκλινα δωμάτια δύο χώρων-connecting, με την επιβεβαίωση 

διαθεσιμότητας. 


