
   Σερβία - Βοσνία        8 ΜΕΡΕΣ 

 

                               Αναχωρήσεις:  

       10/7, 17/7, 24/7, 31/7 και 7/8, 14/8, 21/8 

 

     Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

10, 17, 24, 31/7 και 7, 14, 21/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΣΕΡΒΙΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 

JU 507 04:10 - 05:45 

17, 24, 31/7 και 7, 14, 21, 28/8 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΣΕΡΒΙΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 

JU 506 00:01 - 03:25 

 

Πρόγραμμα 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο με άμεση παραλαβή δωματίων και πρωινό. Χρόνος για ξεκούραση και γύρω στο μεσημέρι θα ξεκινήσουμε 
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 και την αριστοκρατική περιοχή Ντέντινιε. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το Βελιγραδιώτικο 
φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν, το οποίο γειτονεύει με τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο «Κνεζ Μιχαήλοβα». 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ–ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΧΟΠΟΒΟ-ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ-ΝΟΒΙΣΑΝΤ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις βόρειες περιοχές της Σερβίας. Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι Χόποβο, ένα από τα 
πολλά Μοναστήρια της περιοχής Φρούσκα Γκόρα. Θα συνεχίσουμε με την κωμόπολη Σρέμσκι Κάρλοβτσι όπου στο 
κέντρο της πόλης θα δούμε κτίρια πλούσιας αρχιτεκτονικής όπως το παλιό Πατριαρχείο, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο κ.α. Σειρά έχει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ. 
Επίσκεψη του φρουρίου Πετροβαραντίν, της Καθολικής Εκκλησίας της Παναγίας και του κεντρικού πεζόδρομου. 
Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε τις βόλτες σας στην όμορφη αυτή πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΝΑΣΙΑ-ΚΡΑΛΙΕΒΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την κεντρική Σερβία και την πόλη Κράλιεβο. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το 
Μοναστήρι Μανάσια που βρίσκεται στην περιοχή των Δυτικών Καρπαθίων και στη συνέχεια μια μικρή έκθεση από 
Μινιατούρες εκκλησιών και μοναστηριών της Σερβίας. Άφιξη στο Κράλιεβο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.  
4η μέρα: ΚΡΑΛΙΕΒΟ-ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ-ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη θρυλική πόλη του Σαράγεβο. Θα περάσουμε από την πανέμορφη περιοχή του 
Ζλάτιμπορ, και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ξύλινη πόλη που δημιουργήθηκε από τον διάσημο σκηνοθέτη Εμίρ 
Κοστουρίτσα. Μέσα στη πόλη θα βρείτε πλατεία, εκκλησία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ 
φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. Περνώντας τα σύνορα Σερβίας-Βοσνίας θα επισκεφθούμε την πόλη Βίσεγκραντ με την 
περίφημη γέφυρα του ποταμού Ντρίνα που κτίστηκε τον 16ο αιώνα. Συνεχίζουμε για το Σαράγεβο την πρωτεύουσα 
της Βοσνίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα ξενάγηση της πόλης. θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το Τέμενος του Γκάζι Χούσρεβ Μπέη, και το 
ιστορικό κέντρο και θα δούμε τη Σέρβικη Μητρόπολη, τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό, τα αμέτρητα μαγαζιά τεχνιτών με 
τα παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα τους, το Δημαρχείο και τη γέφυρα όπου δολοφονήθηκε ο Αρχιδούκας της 
Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκος Φερδινάνδος, που ήταν και η αφορμή για την έναρξη του A’ Παγκόσμιου πολέμου. 
Ελεύθερος χρόνος για να εξερευνήσετε την παλιά πόλη με τα γραφικά μαγαζάκια και τις πολλές ταβέρνες όπου 
μπορείτε να δοκιμάσετε τα ξακουστά Τσεβαπτίτσι (κεφτεδάκια). Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 



6η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΜΟΣΤΑΡ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ 
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στο διαμάντι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης την πόλη Μόσταρ. Μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, θα φτάσουμε στην γραφική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα (Στάρι Μόστ). Το όνομα της πόλης οφείλεται 
στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται "φύλακες της γέφυρας" 
(Μοστάρι). Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί Οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε κατά τον πόλεμο της Βοσνίας και 
ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο Σαράγεβο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
7η – 8η μέρα: ΣΑΡΑΓΕΒΟ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Βελιγράδι. Θα απολαύσουμε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με πολλές 
εναλλαγές στο τοπίο. Από πυκνά δάση με έλατα σε καταπράσινα οροπέδια. Άφιξη στο Βελιγράδι όπου θα επισκεφθούμε 
ένα από τα μεγαλύτερα mall της πόλης για τα τελευταία ψώνια, καφέ, ή και για ένα ελαφρύ δείπνο (προαιρετικό). Το 
βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής για τη Λάρνακα. Άφιξη τα χαράματα της 
8ης μέρας. 
 

Τιμοκατάλογος (Οι τιμές είναι ανά άτομο) 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

10/7 €749 €975 €749 €469 

17/7, 24/7, 31/7 €769 €995 €769 €489 

7/8, 14/8, 21/8 €799 €1025 €799 €519 

 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι–Λάρνακα. 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

• Άμεση παραλαβή δωματίων στο Βελιγράδι. 

• Επιπλέον πρόγευμα κατά την άφιξη. 

• Έξι (6) γεύματα στα ξενοδοχεία σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. 

• Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 

• Φ.Π.Α. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

• Φαγητό στο αεροπλάνο. 

• Ποτά στα φαγητά. 

• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 
• Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία υπηρεσία 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

• Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 
έξοδα. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

• Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης 


