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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΥΔΥ ΚΑΙ ΤΗΝ COOP TRAVEL 
 

ΣΕΡΒΙΑ 8 Μέρες 

Αναχωρήσεις: 22/07, 29/07, 12/08, 19/08 
Διανυκτερεύσεις: Βελιγράδι (4), Κράλιεβο (2)  
 

Με απευθείας πτήσεις της AIR SERBIA: 
Σάββατο  JU507      Λάρνακα – Βελιγράδι   04:05 – 05:40 
Παρασκευή JU506      Βελιγράδι – Λάρνακα 23:55 – 03:20 (επόμενη μέρα) 

 
 

 

Περιλαμβάνονται όλα τα δείπνα και εισιτήρια εισόδων. 
Μίνι Κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη και Σάββα με 1 ποτό. 
Φολκλορική βραδιά με παραδοσιακούς Σέρβικους χορούς και φαγητό. 
Νέα εκδρομή στο πρόγραμμα: Σπήλαια Ρεβάσκα με σταλακτίτες και σταλαγμίτες / 
Καταρράκτες Μπουκ 
 

1η Μέρα: Λάρνακα – Βελιγράδι – Περιπατητική Ξενάγηση – Βελιγράδι  
Αναχώρηση για Βελιγράδι από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Άφιξη, παραλαβή από τους 
αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο για άμεση παραλαβή δωματίων και 
πρόγευμα. Ξεκούραση και ακολουθεί περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Θα διασχίσουμε την κεντρικότερη πλακόστρωτη εμπορική οδό Κνέζ Μιχαήλοβα, θα 
δούμε την πλατεία δημοκρατίας και το σιντριβάνι στην αρχή της οδού και προχωρώντας θα 
θαυμάσουμε αρκετά παλαιά κτήρια, πανεπιστημιακές σχολές και θα καταλήξουμε στην 
Μητρόπολη του Βελιγραδίου. Θα σας κεράσουμε καφέ σε κοντινή καφετέρια και ακολούθως 
θα συνεχίσουμε προς το φρούριο/πάρκο Καλεμεγκτάν, γνωστό ως η Ακρόπολη του 
Βελιγραδίου, όπου θα επιβιβαστούμε σε μικρό τρενάκι για να δούμε το απέραντο αξιοθέατο. 
Το φρούριο υπήρξε οχυρό, σύνορο μεταξύ Ανατολής με Δύση, έχοντας μεγάλη σημασία ή 
ύπαρξη του στους αιώνες. Θα περάσουμε τη κύρια πύλη για να δούμε από ψηλά την 
φανταστική θέα των ποταμών Σάβα και Δούναβη, το πολεμικό νησί, το νέο Βελιγράδι, τον 
πύργο Νεπόισα όπου μαρτύρησε από τους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος και το άγαλμα του 
νικητή. Βγαίνοντας από το Καλεμεγκτάν και τελειώνοντας το περίπατο μας μπορείτε 
προαιρετικά να επισκεφθείτε τον ζωολογικό κήπο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο. 

Τιμές ανά άτομο: 

Ιούλιος 
Δίκλινο 

€719 €657 
Μονόκλινο 
€859 €783 

Παιδί  
€460 €425 

Αύγουστος 
Δίκλινο 

€739 €675 
Μονόκλινο 
€879 €800 

Παιδί  
€470 €435 

ΕΚΠΤΩΣΗ για όλη την 
οικογένεια για κρατήσεις μέχρι 

31 Μαρτίου και ΔΩΡΕΑΝ 
είσοδος στον Ζωολογικό Κήπο  

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 
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2η Μέρα: Πανοραμική Ξενάγηση Βελιγραδίου – Άντα Τσιγκάνλια – Μίνι Κρουαζιέρα – 
Βελιγράδι  
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε τον 
ποταμό Σάββα για το νέο Βελιγράδι όπου θα δούμε τη μοντέρνα πόλη και τη νέα γέφυρα 
Άτα Τσιγκάνλια, υποβασταζόμενη  από το μεγαλύτερο πυλώνα σε μέγεθος στον κόσμο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την περιοχή Άντα Τσιγκάνλια, παρόχθια του ποταμού Σάββα, 
όπου θα θαυμάσουμε την περιοχή διασχίζοντας την με τρένο. Χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσετε το καφέ σας σε μια από τις καφετέριες της περιοχής. Θα περάσουμε από το 
πάρκο Τόπσιντερ, όπου θα σταματήσουμε στο Κονάκι του πρίγκιπα Μίλος χαρακτηριστικό 
κτίσμα Βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Θα περάσουμε από τις αριστοκρατικές περιοχές της 
πόλης, την περιοχή Ντέτινιε και ακολούθως προς την Εκκλησία του Αγίου Σάββα που όταν 
τελειώσει θα είναι μια από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος Ορθόδοξες Εκκλησίες. Στη συνέχεια, 
θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτήρια από τον τελευταίο πόλεμο, τη Βουλή και το Δημαρχείο. 
Το απόγευμα θα έχουμε μια μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα, όπου θα 
δούμε το Νέο Βελιγράδι και την ιστορική πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
3η Mέρα: Βελιγράδι – Μανάσια – Καταρράκτης Μπουκ – Βελιγράδι  
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια ολοήμερη εκδρομή στην κεντρική Σερβία. Πρώτος 
σταθμός μας θα είναι το Μοναστήρι Μανάσια, μεσαιωνικό Καστρομονάστηρο, υπήρξε το πιο 
γνωστό πολιτιστικό κέντρο της Μεσαιωνικής Σερβίας. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για 
να επισκεφθούμε τα σπήλαια σταλακτιτών και σταλαγμιτών Ρέβασκα Πέτσινα. Θα 
θαυμάσουμε τα πανέμορφα δημιουργήματα της φύσης, θα καταλήξουμε στους καταρράκτες 
Μπουκ, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
δείπνο και διανυκτέρευση. Σας προτείνουμε αργά το βράδυ να απολαύσετε το ποτό σας σε 
ένα από τα μπαράκια στην περιοχή Στραχίνιτσα Μπάνια.  
 
4η Μέρα: Βελιγράδι – Μοναστήρι Κρούσεντολ  – Σρέμσκι Κάρλοβτσι – Νόβι Σαντ – 
Βελιγράδι  
Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή προς τα βόρεια της Σερβίας διαμέσου της 
πεδιάδας της Πανονίας. Πρώτος σταθμός μας το Μοναστήρι Κρούσεντολ ένα από τα πολλά 
Μοναστήρια της περιοχής Φρούσκα Γκόρα. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε με προορισμό 
μας την πανέμορφη κωμόπολη του Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Στο κέντρο της πόλης θα δούμε 
κτήρια πλούσιας αρχιτεκτονικής όπως το παλιό Πατριαρχείο, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο, την Θεολογική σχολή και άλλα. Ακολουθεί επίσκεψη 
σε τοπικό οινοποιείο για να δοκιμάσουμε κρασιά και μέλι. Ακολούθως, θα συνεχίσουμε για 
την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ, στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το 
φρούριο Πετραβαραντίν που βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη. Στην πόλη του Νόβι Σαντ, 
θα δούμε πολλά όμορφα κτήρια στο κέντρο της πόλης, όπως και την Καθολική Εκκλησία της 
Παναγίας και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό (προαιρετικό). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Αργά το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το 
ποτό σας μουσική στην περιοχή Σκαντάρλια, μια περιοχή που μοιάζει με την Πλάκα της 
Αθήνας. 
 
5η Μέρα: Βελιγράδι – Τοπόλα – Κράλιεβο (Φολκλορική βραδιά) 
Πρόγευμα και αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για το Κράλιεβο. Πρώτος σταθμός μας 
στην Τοπόλα ιστορικό και θρησκευτικό κέντρο των Σέρβων. Εδώ ξεκίνησε η επανάσταση 
εναντίων των Τούρκων από τον ηγέτη των Σέρβων Καραγιώργη. Θα δούμε την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου με τα πανέμορφα ψηφιδωτά, το εξοχικό του Βασιλιά Πέτρου, το Κονάκι 
του Καραγιώργη Σερβίας και το Βασιλικό μουσείο οινοποιείας. Στη συνέχεια, θα 
αναχωρήσουμε για το Κράλιεβο, μικρή όμορφη πόλη, που τη διασχίζει ο ποταμός Ίβαρ. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα, παραλαβή δωματίων και ξεκούραση. Σας 
προτείνουμε επίσκεψη στο κέντρο της πόλης για ψώνια ή για καφέ και παγωτό στις 
όμορφες καφετέριες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο με φολκλορικό 
πρόγραμμα.  
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6η Μέρα: Κράλιεβο – Μοναστήρι Ζίτσας – Βρίνιατσκα Μπάνια – Κράλιεβο  
Σήμερα μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γνωστά Βυζαντινά Μοναστήρια 
της Σερβίας, το Μοναστήρι της Ζίτσας. Είναι εδώ που έχουν στεφθεί επτά Σέρβοι βασιλιάδες 
του Μεσαίωνα. Συνεχίζουμε για την Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια, που είναι και η πιο 
γνωστή στη Σερβία και μια από τις ωραιότερες στα Βαλκάνια. Θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια που υπάρχουν στα πάρκα. Χρόνος για να απολαύσουμε τον καφέ 
μας στις γύρω καφετέριες ή γεύμα (προαιρετικά). Θα πάρουμε το μικρό τρενάκι που περνά 
παράλληλα με τον πεζόδρομο για μια βόλτα. Εδώ τα ζευγάρια μπορούν να ενώσουν την 
αγάπη τους με τις κλειδωνιές στο γεφύρι της αγάπης και να διαβάσουν την ιστορία του 
εθίμου που έχει σχέση με την Ελλάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
  
7η-8η Μέρα: Κράλιεβο – Βελιγράδι – Πύργος Άβαλα – Αναχώρηση    
Πρόγευμα και ελεύθερο πρωινό για ξεκούραση. Το μεσημέρι check out από τα δωμάτια και 
αναχώρηση για το Βελιγράδι. Πρώτος σταθμός στην περιοχή Άβαλα που είναι το 
πλησιέστερο όρος προς το Βελιγράδι. Θα θαυμάσουμε το φυσικό περιβάλλον και θα δούμε 
το μνημείο του Αγνώστου ήρωα. Στη συνέχεια θα ανεβούμε στον πύργο Άβαλα, το πιο ψηλό 
κτήριο της Σερβίας, όπου θα έχουμε μια πανοραμική άποψη της πόλης του Βελιγραδίου. 
Επόμενος σταθμός μας, σε ένα από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα του Βελιγραδίου για 
ψώνια, ξεκούραση και δείπνο (προαιρετικό). Μεταφορά στο αεροδρόμιο γύρω στις 21:00 για 
την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα ξημερώματα της 8ης μέρας. 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βελιγράδι – Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα και δείπνο. 

 Early check in με επιπλέον πρόγευμα κατά την πολύ πρωινή άφιξη. 

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη με ένα ποτό. 

 Εισιτήρια εισόδων: Κονάκι Κνεζ Μίλος, Σπήλαια Ρέβασκα, Τοπόλα, Εκκλησία Αγίου 
Γεωργίου, κονάκι Καραγιώργη, εξοχικό του Βασιλιά Πέτρου, Μουσείο Βασιλικό 
Οινοποιείο. Οινοποιείο & Μουσείο μελισσοκομίας Ζιβάνοβιτς για δοκιμή κρασιών και 
μελιού, Πύργος Άβαλα.  

 Τρενάκι στο φρούριο Καλεμεγκτάν. 

 Τρένο στη περιοχή Άντα Τσικάνλια. 

 Τρενάκι στη Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια. 

 Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός του τοπικού μας γραφείου. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ποτά στα φαγητά. 

 Εισιτήρια εισόδων εκτός αυτών που αναφέρονται στα περιλαμβάνονται. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.  

 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  
 
Σημείωση: Ενδέχεται η σειρά των εκδρομών να είναι διαφορετική, χωρίς όμως να 
παραλειφθεί καμία υπηρεσία . 

 
Η προσφορά αυτή δεν συνδυάζεται με άλλη προσφορά ή επιχορήγηση που δίδεται 
σε συνεργασία με την Comarine / Coop Travel. 
 


