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                           ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ                                     XRBEG 

6 Μέρες 
 
Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8 
 
Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 
Λάρνακα – Βελιγράδι  JU 507  04:10 – 05:45 
Βελιγράδι – Λάρνακα  JU 506  00:01 – 03:25 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη, άμεση 
παραλαβή δωματίων και πρόγευμα. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Περπατήστε στην κεντρική εμπορική οδό Κνέζ Μιχαήλοβα και την πλατεία Δημοκρατίας και 
απολαύστε τον καφέ σας στις όμορφες καφετέριες. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για τη ξενάγηση της πόλης.  Θα περάσουμε από το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της Δημοκρατίας, το Εθνικό 
Μουσείο, το Σέρβικο Πατριαρχείο και τη Μητρόπολη. Ακολούθως θα περάσουμε στο Νέο 
Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πλευρά της πόλης. Συνεχίζουμε για την Ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Σάββα, το πάρκο Τόπσιντερ, την αριστοκρατική περιοχή Ντέντινιε, το 
Βελιγραδιώτικο φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν. Δείπνο και διανυκτέρευση. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να απολαύσετε το ποτό σας στη γραφική συνοικία της πόλης, την ξακουστή 
Σκαντάρλια. 
 
3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΤΟΠΟΛΑ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στη νοτιοδυτική Σερβία. 
με επίσκεψη στην πόλη Τόπολα. Επίσκεψη στο μουσείο του Βασιλιά Πέτρου Α’ 
Καραγιώργεβιτς και στην εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με το μαυσωλείο της Βασιλικής 
οικογένειας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Το βράδυ μπορείτε να 
δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο ή απολαύσετε το ποτό σας σε ένα από τα μπαράκια που 
βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη.  
 
4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΡΣΑΤΣ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην πόλη Βρσατς, γνωστή 
για την πλούσια ιστορία της, τα ωραία κρασιά, αλλά και το παλαιότερο φαρμακείο της 
Σερβίας. Από το μεσαιωνικό πύργο της πόλης μπορείτε να αγναντέψετε την Δυτική Ρουμανία 
και τα Καρπάθια Όρη. Το αποκορύφωμα της επίσκεψη μας  είναι το γεύμα στο παραδοσιακό 
εστιατόριο Dinar, ένα από τα καλύτερα Σέρβικα εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση. Το βράδυ απολαύστε το ποτό σας στην περιοχή Μπέτον Χάλα. 
   
5η-6η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Κάντε ένα περίπατο στο διάσημο πεζόδρομο 
Κνέζ Μιχαήλοβα με τα κομψά καταστήματα, πείτε τον καφέ σας στις όμορφες καφετέριες και 
κάντε τα ψώνια σας. Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα χαράματα της 6ης μέρας.  



 
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βελιγράδι–Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Διαμονή για 4 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*  
• Πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά.  
• Early check in με επιπλέον πρόγευμα την πρώτη μέρα της άφιξης 
• Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με Ελληνόφωνο ξεναγό. 
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 
• Ποτά στα γεύματα 
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.  
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 
Σημείωση: Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται 
μόνο εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με πληρωμή επιτόπου. 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 26/8 €539 €650 €399 

5/8, 12/8, 19/8 €579 €690 €429 

 
 
 


