
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι-ΝΟΒΙΣΑΝΤ 

 

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

-Αναχώρηση από Οιχαλία (πλατεία) στις 7.30 π.µ. 

-Στάση ενός τετάρτου στο Olympuς Plaza (Korinos). 

-Στάση στα σύνορα των Σκοπίων για έλεγχο και καφέ. 

-Στάση µισής ώρας στα σύνορα Σκοπίων-Σερβίας για έλεγχο και καφέ. 

-Στάση στη Νις, επίσκεψη στο ιστορικό κάστρο της και στο ναζιστικό    

στρατόπεδο συγκέντρωσης (Red Cross  Nazi Camp). Φαγητό. 

-Αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη στην πόλη γύρω στις 8.00 µ.µ. -Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Έξοδος για φαγητό στην Skardarlija.  

 -Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 11.00 µ.µ. 

ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

-Αφύπνιση στις 8.00 π.µ. Πρωινό. Αναχώρηση για το Κalemegdan. 

Περιήγηση στο χώρο, στον ζωολογικό κήπο, στο στρατιωτικό  

Μουσείο και στον Πύργο Nebosja .  

-Επιστροφή στο ιστορικό κέντρο της πόλης (Stari  Grad  - παλιά πόλη).  

Θα περπατήσουµε τη Λεωφόρο Μichailova µε τα εµπορικό της κέντρο,  

θα δούµε  την κεντρική πλατεία (Τrg Republike), το Κοινοβούλιο, το  

πάρκο Pioneer's, το αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον καθεδρικό ναό της πόλης, το 

ξενοδοχείο Movska,  και θα καταλήξουμε  στον πεζόδρομο Skardarska  για φαγητό . 

-Επίσκεψη στον Άγιο Σάββα, στο Μουσείο Γιουγκοσλαβικής Ιστορίας και στο µαυσωλείο του 

Τίτο .  

-Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. 

-Έξοδος για φαγητό. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

-Αφύπνιση στις 7.30 π.µ. Πρωινό. Αναχώρηση για Νovi Sad. 

-Ξενάγηση στην πόλη (κάστρο Petrovaradin, καθεδρικός ναός,  

∆ηµαρχείο, βόλτα στον πεζόδροµο Dunavska.  Φαγητό. Επίσκεψη στο  

µεσαιωνικό χωριό  Sremski Karlovci, ιστορική έδρα του  Σερβικού  

Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.  Συνεχίζουµε  

για την περιοχή Fruska Gora και τη Μονή Krusedol. 

-Επιστροφή στο Βελιγράδι. Έξοδος για φαγητό και παρακολούθηση  

Όπερας στο Εθνικό θέατρο Βελιγραδίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

-Αφύπνιση στις 8.00. Πρωινό. Επίσκεψη στον πύργο Αvala, το µνηµείο  

του Αγνώστου Στρατιώτη . Επόµενος σταθµός µας ο λόφος του Όπενλακ,  

όπου θα δούµε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου µε περίφηµα  

ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς  

και το µαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς.  

Συνεχίζουµε για το Νέο Βελιγράδι. Θα δούµε την οδό Κneza Milosa  

όπου οι βοµβαρδισµοί από το ΝΑΤΟ είναι  αποτυπωµένοι ανεξίτηλα  

στα κτίρια του Βελιγραδίου, τα οποία µοιάζουν µετέωρα και  

ετοιµόρροπα.  Στάση στο  µεγάλο εµπορικό κέντρο Usce . Φαγητό.  

-Κρουαζιέρα στο ποτάµι µε  Yachtingclub ’’Kej’’ και αφετηρία το Ušćebb .  

Βόλτα στο προάστιο Ζέµουν. 

-Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Έξοδος για φαγητό. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 

-Αφύπνιση στις 8.00 π.µ. Πρωινό.  

-Αναχώρηση για Ελλάδα. 

-∆ιάφορες στάσεις για καφέ και φαγητό. 

-Άφιξη στην Οιχαλία (πλατεία). 

 


