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7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ  
 

Αναχώρηση: Λάρνακα  - Βελιγράδι 30/06/2019 JU 507 04:10-05:45   (30/06 νωρίς το πρωί 

Επιστροφή: Βελιγράδι – Λάρνακα  07/07/2019 JU 506 00:01-03:25 (06 προς 07/07)  

 

1η Μέρα: Λάρνακα – Βελιγράδι 

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Αναχώρηση  για Βελιγράδι με απευθείας πτήση των Σερβικών Αερογραμμών. Άφιξη στις 05:40 

(τοπική ώρα). Παραλαβή και άμεση αναχώρηση για το ξενοδοχείο στο Βελιγράδι, όπου θα έχουμε χρόνο ξεκούρασης. Στη συνέχεια 

εκκλησιασμός. Πρόγευμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας της Σερβίας, του Βελιγραδίου. Θα δούμε την 

τεράστια σε μέγεθος εκκλησία της Ορθοδοξίας, το Ναό του Αγίου Σάββα, το Κοινοβούλιο, την Κεντρική Πλατεία, τη Μητρόπολη και στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε μοντέρνες συνοικίες του Νέου Βελιγραδίου. Η ξενάγησή μας συνεχίζεται στο περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, 

γνωστή και ως Ακρόπολη του Βελιγραδίου, όπου από εκεί ψηλά με τρενάκι θα έχουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Θα δούμε και το μικρό 

εκκλησάκι της Παναγίας της Ρουζίτσας. Στη συνέχεια περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και τη γνωστή οδό Κνέζ Μιχαΐλοβα με τα 

μοντέρνα μαγαζιά της. Συνεχίζουμε για τις όχθες του ποταμού Δούναβη, όπου θα πάρουμε το καραβάκι για μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς 

Σάβα και Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: Φρούσκα Γκόρα – Σρέμσκι Καρλόβτσι – Νόβι Σάντ – Μοναστήρια Κατς και Κόβιλ 

Εκκλησιασμός. Πρόγευμα. Αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή, ξεκινώντας από τη Φρούσκα Γκόρα, μια πανέμορφη υψομετρική φυσική 

ομορφιά στην απέραντη πεδιάδα της Βοϊβοντίνας. Εκεί θα σταματήσουμε στο Μοναστήρι Νόβο Χόποβο, όπου υπάρχουν τα λείψανα του 

Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος. Ακολούθως θα επισκεφθούμε, την όμορφη, με μπαρόκ στυλ, πόλη του Σρέμσκι Καρλόβτσι, για να δούμε μεταξύ 

άλλων και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το εξαιρετικό τέμπλο. Συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Σερβίας, το Νόβι Σάντ, την πόλη που την ονομάζουν Σέρβικη Αθήνα. Ακολούθως θα κάνουμε μια μικρή περιδιάβαση στην πόλη, όπου η 

πολυτάραχη ιστορία της έχει αφήσει αρχιτεκτονικά σημάδια, αλλά και πολιτιστική ποικιλία. Στον πεζόδρομο της πόλης θα έχουμε λίγη ώρα 

για φαγητό (προαιρετικό). Κατά την επιστροφή προς το Βελιγράδι θα επισκεφθούμε τα μοναστήρια Κατς και Κόβιλ.  Επιστροφή στο 

Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα: Βελιγράδι – Μοναστήρι Τσέλιε – Μοναστήρι Λέλιτς – Κράλιεβο 

Πρόγευμα. Αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την πόλη Κράλιεβο,  αφού πρώτα περάσουμε από τον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ 

και Γαβριήλ, όπου και ο τάφος του μακαριστού Πατριάρχη Παύλου. Ακολουθώντας τη διαδρομή Νότια του Βελιγραδίου μέσω της οδικής 

αρτηρίας Ίβαρσκα μαγκιστράλα και σε απόσταση μιάμιση ώρας από την πρωτεύουσα, περίπου, θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι Τσέλιε όπου 

και ο τάφος του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Ακολούθως θα επισκεφθούμε σε πολύ κοντινή απόσταση το Μοναστήρι Λέλιτς όπου βρίσκονται 

τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, πνευματικού πατέρα του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Ακολούθως  θα πάμε για φαγητό 

(προαιρετικό) σε κοντινό, στην πόλη του Βάλιεβο, εστιατόριο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς Νότο για την πόλη του Κράλιεβο όπου θα 

φτάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση δωματίων. Το Κράλιεβο είναι μια μικρή πόλη που τη διασχίζει ο ποταμός Ίβαρ. Η πόλη έχει 

όμορφο κέντρο όπου όλοι οι κεντρικοί δρόμοι είναι πλακόστρωτοι και καταλήγουν στο κέντρο, όπως τον ήλιο με τις ακτίνες του. Σας 

προτείνουμε να περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης για ένα μικρό ψώνισμα ή για καφέ στις όμορφες καφετέριες στο πλακόστρωτο. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

4η Μέρα: Μοναστήρι Στουντένιτσας – Βρίνιατσκα Μπάνια – Μονή Λιουπόστινια 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μοναστήρι της Στουντένιτσας, ταξιδεύοντας παράλληλα με τον ποταμό Ίβαρ και ακολουθώντας μια πορεία, 

ακόμα πιο νότια και περνώντας από πρόποδες ψηλών οροσειρών και κλεισούρες. Το Μοναστήρι, που μαζί με τα Μοναστήρια του Κοσσόβου 

και της Ζίτσας είναι τα πιο γνωστά και ιστορικά της Σερβίας. Επιστροφή στο Κράλιεβο. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη 

Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια. Στη Λουτρόπολη που είναι η πιο γνωστή στη Σερβία και μια από τις πιο γνωστές στα Βαλκάνια, σας 

προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος του πλακόστρωτου δρόμου, μέσα στα πάρκα, να δοκιμάσετε τις καφετέριες στο κέντρο, το μικρό 

τραινάκι, το γεφύρι της αγάπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, αφού περάσουμε από τη Μονή Λιουπόστινια κοντά στην πόλη του Τριστένικ. Το 

Μοναστήρι κτίστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα από την πριγκίπισσα Μίλιτσα της οποίας ο τάφος βρίσκεται εντός του κυρίως Ναού. Μετά την 

μάχη του Κοσσόβου τον 14
ο
 αιώνα, όπου οι Μωαμεθανοί κέρδισαν τους Σέρβους, πολλές χήρες έγιναν καλόγριες στο Μοναστήρι. Τέλη του 

18ου αιώνα από το Μοναστήρι ξεκίνησε η επανάσταση απελευθέρωσης εναντίον των Τούρκων που όμως καταπνίγηκε στο αίμα. Οι Τούρκοι 

για να εκδικηθούν τους Σέρβους έκαψαν το Μοναστήρι αφού το λεηλάτησαν και πίσω από το καμένο τέμπλο βρήκαν θαμμένο  ανεκτίμητο 

θησαυρό που μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσά τους υπήρξε και η κορώνα του πρίγκιπα Λάζαρου. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5
η
 Μέρα: Ζλάτιμπορ – Σάρκαν Βιτόσι – Μόρα Γκόρα   



Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την περιοχή Ζλάτιμπορ, πολύ γνωστό τουριστικό θέρετρο της δυτικής Σερβίας, όπου θα έχουμε το χρόνο 

να περπατήσουμε στο κέντρο, τη λιμνούλα και την πολύ γνωστή λαϊκή αγορά. Ελαφρύ γεύμα (προαιρετικό) και αναχωρούμε για την περιοχή 

Σάρκαν Βίτοσι για μια εμπειρία μέρους της διαδρομής Σάρκαν 8 (προαιρετικό), του μοναδικού στο είδος του τρένου, που θυμίζει άλλες 

εποχές. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ευρώπης με τα παράλια του Μαυρουβουνίου, που λειτουργούσε εδώ και ένα περίπου αιώνα και 

σταμάτησε να λειτουργεί πριν σαράντα χρόνια, ξεκίνησε να ζωντανεύει πριν δέκα περίπου χρόνια με την ανακαίνιση των βαγονιών αλλά και 

ράγων της πιο συναρπαστικής περιοχής στο βουνό Μόρα Γκόρα, μαζί με την ανέγερση της ξύλινης πόλης. Θα μας συναντήσει το λεωφορείο 

στην περιοχή Μόρα Γκόρα για να επισκεφθούμε ακολούθως την ξύλινη πόλη, που έχει δημιουργηθεί για σκοπούς κινηματογραφικής ταινίας, 

από τον παγκοσμίως γνωστό σκηνοθέτη  Έμιρ Κουστουρίτσα, ο οποίος οραματίστηκε και υλοποίησε ένα παραμυθένιο χωριό, το χωριό του. Το 

λένε Drvengrad (Ξύλινη πόλη) Kusterdorf. Και κέρδισε το 2005 το Βραβείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Phillipe Rotthier. Ο γεννημένος στο 

Σαράγεβο Σέρβος σκηνοθέτης έχασε την πόλη του στον πόλεμο  και αποφάσισε να κτίσει εδώ το σπίτι του και ταυτόχρονα μια εστία τέχνης. 

Μπαίνοντας στο Kusterdorf, μπαίνεις σε ένα ολόκληρο κόσμο. Ξύλινα κουκλίστικα σπίτια, φτιαγμένα από αυθεντικές βλάχικες καλύβες της 

περιοχής, απλώνονται σε δρομάκια και πλατείες. Στο βάθος του κεντρικού δρόμου η ξύλινη εκκλησία του Αγίου Σάββα. Το απόγευμα 

επιστροφή στο Κράλιεβο. Δείπνο στο ξενοδοχείο με χορευτική παρουσία από τοπικό λαογραφικό χορευτικό συγκρότημα. Διανυκτέρευση.  

6
η
 Μέρα:  Μοναστήρι Μανάσια – Σπήλαια Ρέσαβσκα Πέτσινα – Καταρράκτης Λίσινα Μπούκ 

Μετά  το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ανατολική Σερβία για να επισκεφτούμε το  Μοναστήρι Mανάσια το μεσαιωνικό 

καστρομονάστηρο και ακολούθως θα επισκεφτούμε τα πιο γνωστά σπήλαια με σταλαγμιτες και σταλακτητες στη Σερβία, τα σπήλαια  

Ρέσαβσκα Πέτσινα. Τελειώνοντας θα οδεύσουμε προς τον καταρράκτη Λίσινα Μπούκ όπου και θα έχομε γεύμα(προαιρετικό)  σε εστιατόριο 

δίπλα από τον καταρράκτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7
η
 Μέρα: Μοναστήρι Ζίτσας – Τόπολα – Άγιος Γεώργιος Όπλενατς – Βελιγράδι – Πύργος Άβαλα – Λάρνακα 

Πρόγευμα. Επίσκεψη στο Μοναστήρι Ζίτσας, που βρίσκεται μόνο 6 χιλιόμετρα από την πόλη του Κράλιεβο. Μαζί με τη Στουτενιτσα είναι τα 

πιο γνωστά Μοναστήρια της Σερβίας. Είναι εδώ που επτά Σέρβοι Μεσαιωνκοί  ηγεμόνες στέφθησαν βασιλείς. Αναχώρηση για την Τόπολα, η 

οποία είναι λίκνο πολιτισμού της δυναστείας των Καρατζιώρτζιεβιτς (Καραγιώργης Σερβίας, γνωστός στην Ελλάδα). Εκεί θα δούμε την 

εξαιρετική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο πιο ψηλό σημείο της πόλης Τόπολας, το γνωστό Όπλενατς. Τα πανέμορφα ψηφιδωτά που 

συνθέτουν τις εικόνες στην εκκλησία στο σύνολο τους σαράντα εκατομμύρια ψηφίδες, σε περισσότερα από δέκα χιλιάδες χρώματα!!! Αυτό 

και μόνο προκαλεί δέος. Η Τόπολα είναι θρησκευτικό και ιστορικό κέντρο των Σέρβων διότι από το σημείο αυτό έχει ξεκινήσει η επανάσταση 

κατά των Τούρκων. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο απέναντι από την εκκλησία και το Κονάκι Καραγιώργη, του ηγέτη και οπλαρχηγού των 

Σέρβων στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το Βελιγράδι όπου και θα σταματήσουμε στο 

βουνό Άβαλα όπου και θα ανεβούμε με ασανσέρ στον πύργο τηλεπικοινωνιων Άβαλα για να δούμε πανοραμικά την πόλη του Βελιγραδίου. 

Συνεχίζουμε την πορεία μας για το Βελιγράδι  για να σταματήσουμε σε πολυκατάστημα στο Νέο Βελιγράδι για να ψωνίσουμε και να 

ξεκουραστούμε μέχρι και την ώρα που θα οδεύσουμε για το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Βελιγραδίου αργά 

το βράδυ στις 23:55. Άφιξη στη Λάρνακα.   

Τιμή :          

Δίκλινο    € 760 

Μονόκλινο   € 880 

Παιδί (3-12 ετών με 2 μεγάλους) € 630 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-Λάρνακα με AIR SERBIA (αποσκευή 23 κιλά και χειραποσκευή 8 κιλά). 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων. Οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 19/12/2018 θα επιβαρύνει τους εκδρομείς.  

� Διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο ΜΑΡΚ  4* στο Βελιγράδι με ημιδιατροφή (κεντρικό). 
� Επιπλέον early check-in κατά την άφιξη τις πολύ πρωινές ώρες και επιπλέον πρόγευμα. 

� Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο 4* ΤΟΥΡΙΣΤ  στο Κράλιεβο με ημιδιατροφή. 

� Μεταφορές, περιηγήσεις βάσει του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.  

� Τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό και συνοδό του Γραφείου μας. 

� ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΔΟΥΝΑΒΗ ΚΑΙ ΣΑΒΑ.  

� ΤΡΕΝΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α) ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΛΕΜΕΓΚΤΑΝ, Β) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΚΑΝ ΚΑΙ Γ) ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΒΡΙΝΙΑΤΣΚΑ ΜΠΑΝΙΑ.  

� ΕΙΣΟΔΟ Α) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΠΟΛΑ, Β) ΣΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΡΕΣΑΒΣΚΑ ΠΕΤΣΙΝΑ, Γ) ΣΤΗΝ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Δ) ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΒΑΛΑ. 

� Ασφάλεια ταξιδιού. 

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Ποτά στα γεύματα ή δείπνα, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.  

� Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο. 

� Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή). 

 

Σημειώσεις: 

� Η δήλωσή σας πρέπει, απαραίτητα, να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα, που να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρησή μας, και €250 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/01/2019, νοουμένου ότι 

υπάρχουν θέσεις. Τα υπόλοιπα 20 μέρες πριν την αναχώρηση.  

Ημερομηνία Έκδοσης : 28/11/2018 

ΝΑΖ 31Α-2019 


