ΣΕΡΒΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
για τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα στο φετινό Champions League…

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις

από €590,00
Αναχώρηση
29 Σεπτεμβρίου 2019

Το Βελιγράδι είναι μια πόλη που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Χωνευτήρι πολιτισμών, καθώς βρίσκεται στο
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, αξίζει σίγουρα της προσοχής σας. Ο ταξιδιώτης μένει πάντα με την αίσθηση ότι
πρέπει να επιστρέψει ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά της σερβικής πρωτεύουσας για να δει πάλι ό,τι άφησε πίσω του…!

1η ημέρα (29/9/2019)
ΑΘΗΝΑ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Με την άφιξή μας θα
ξεκινήσει και η πανοραμική ξενάγηση στη «Λευκή πόλη» των Βαλκανίων. Η πόλη είναι απλωμένη στη συμβολή των
ποταμών Σάβα και Δούναβη με ιστορία 7.000 χρόνων, και δεν αφήνει κανέναν επισκέπτη αδιάφορο από την ομορφιά
και τις γοητευτικές της αντιθέσεις. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το σήμα κατατεθέν της πόλης το
Οθωμανικό Φρούριο Καλεμέγκνταν, σκαρφαλωμένο σε βράχο πάνω ακριβώς στη συμβολή των ποταμών Σάβα και
Δούναβη, θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης από ψηλά, πριν βρεθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου κυριαρχεί το
άγαλμα του πρίγκιπα Κνεζ Μιχαΐλο, σημείο συνάντησης των ντόπιων κατοίκων. Δεξιά της πλατείας βρίσκεται το Εθνικό
Θέατρο, ενώ αριστερά της ξεκινάει ο γνωστός εμπορικός δρόμος Κνεζ Μιχαΐλοβα στολισμένος με νεοκλασικά κτίρια,
γκαλερί και πολυκαταστήματα. Ανάμεσα στα αξιοθέατα θα δούμε τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Ναό στον κόσμο, τον Αγ.
Σάββα, το Λευκό Παλάτι, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο, το Σπίτι των Λουλουδιών, μουσείο και κατοικία του ηγέτη
Τίτο κ.ά. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Χρόνος για ξεκούραση και
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βράδυ ελεύθερο. Προαιρετική δυνατότητα να ακολουθήσετε μίνι κρουαζιέρα στα φωτισμένα νερά των ποταμών,
καταλήγοντας στην παλιά περιοχή του Βελιγραδίου, το Ζέμουν, δοκιμάζοντας την τύχη σας στο Νέο Καζίνο της πόλης.

2η ημέρα (30/9/2019)
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την εκδρομή μας στο Νόβι Σαντ. Θα εκδράμουμε στην ειδυλλιακή πεδιάδα της
Βοϊβοντίνα και τον Εθνικό δρυμό Φρούσκα Γκόρα με δασώδεις λόφους κατά μήκος του Δούναβη. Θα επισκεφθούμε
την κουκλίστικη πόλη Σρέμσκι Καρλόβσκι ή αλλιώς όπως ονομάζεται Μπαρόκ Πόλη, με ιστορικά και καλλιτεχνικά
μνημεία, όπως το Πατριαρχείο, τη σέρβικη Ορθόδοξη εκκλησία, το Νομαρχιακό Μουσείο, το πρώτο σχολείο Μέσης
Εκπαίδευσης, καθώς και το γνωστό ιστορικό παρεκκλήσι της Ειρήνης. Επόμενος σταθμός μας το μοναδικό Νόβι Σαντ,
που το διασχίζει ο Δούναβης και απλώνεται στις πλαγιές της Φρούσκα Γκόρα, ενώ το κέντρο της πόλης κοσμούν
ιστορικά κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Βελιγράδι. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε τη μεσαιωνική περιοχή Σκαντάρλια, αγαπημένο μέρος των ντόπιων αλλά και των
τουριστών. Εδώ σίγουρα θα βρείτε παραδοσιακό φαγητό, καλό ντόπιο ρακί με συνοδεία ζωντανής μουσικής και
φυσικά έντονη νυχτερινή ζωή!

3η ημέρα (1/10/2019)
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πόλη του Βελιγραδίου όπως εσείς το επιθυμείτε. Το απόγευμα
συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Rajko Mitic Stadium για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα
ποδοσφαίρου μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού. Με το τέλος του αγώνα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα (2/10/2019)
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και παράδοση δωματίων (έως τις 12:00). Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

29/9/2019

ΗΜΕΡΕΣ

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Hotel Capital (4*)

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ

€ 590

€ 680
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Περιλαμβάνονται:
1.

Αεροπορικά εισιτήρια με Air Serbia

2.

Όλοι οι φόροι αεροδρομίων

3.

Μία αποσκευή έως 23kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs

4.

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Capital 4*

5.

Πρωινό καθημερινά

6.

Φόρος διαμονής (εάν και εφόσον αυτός απαιτείται)

7.

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου

8.

Μεταφορές από και προς το γήπεδο

9.

Ξενάγηση στο Βελιγράδι με ελληνόφωνο ξεναγό

10. Ολοήμερη εκδρομή στο Νόβι Σαντ με ελληνόφωνο ξεναγό
11. Ενημερωτικά έντυπα
12. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
1.

Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται)

2.

Εισιτήρια αγώνα

Tips:


Μη διστάσετε να ζητήσετε από τον τοπικό συνεργάτη μας οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία

Σημειώσεις:


Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ
τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΗBEG

29SEP

JU517

05:00-05:40

BEGATH

02OCT

JU512

13:20-15:50
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