
6 ΜΔΡΔ  Βελιγράδι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις:  

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 και 4/8, 11/8, 18/8 

 

Με πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 
 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

7, 14, 21, 28/7 θαη 4, 11, 18/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ 
ΔΡΒΙΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

JU 507 04:10 - 05:45 

11, 18,25/7 θαη 1, 8, 15, 22/8 ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΔΡΒΙΚΔ 
ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ 

JU 506 23:59 - 03:25 
 

 

Πρόγραμμα 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα Βειηγξάδη. Άθημε παξαιαβή θαη κεηαθνξά ζην 
μελνδνρείν γηα άκεζε παξαιαβή δσκαηίσλ θαη πξόγεπκα. Ξεθνύξαζε θαη γύξσ ζην κεζεκέξη μεθηλνύκε κε ηα πόδηα 
γηα λα γλσξίζνπκε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Θα πεξάζνπκε ηελ θεληξηθόηεξε εκπνξηθή νδό Κλέδ Μηραήινβα, 
ηελ θεληξηθή πιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη ην ζηληξηβάλη θαη πξνρσξώληαο ζα δνύκε παιαηά θηίξηα, παλεπηζηεκηαθέο 
ζρνιέο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην θξνύξην/πάξθν Καιεκεγθηάλ, γλσζηό σο ε Αθξόπνιε ηνπ Βειηγξαδίνπ όπνπ ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία γηα κηα κνλαδηθή παλνξακηθή ζέα ησλ πνηακώλ άββα θαη Γνύλαβε θαη ηεο λέαο πόιεο ηνπ 
Βειηγξαδίνπ. Αθνινύζσο ζα δνύκε από καθξηά ηνλ πύξγν Νεπόηζα όπνπ καξηύξεζε από ηνπο Σνύξθνπο ν Ρήγαο 
Φεξαίνο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

 

 

 

 2η μέρα: ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ-ΜΗΝΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 
Μεηά ην πξόγεπκα ζα έρνπκε παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα πεξάζνπκε από ην Κνηλνβνύιην, ην 
Γεκαξρείν, ην Πξνεδξηθό Μέγαξν, ηα βνκβαξδηζκέλα από ην ΝΑΣΟ θηίξηα, ην έξβηθν Παηξηαξρείν θαη ηε 
Μεηξόπνιε. Αθνινύζσο από ηνλ πνηακό άββα ζα πεξάζνπκε ζην Νέν Βειηγξάδη όπνπ ζα δνύκε ηελ κνληέξλα 
πιεπξά ηεο πόιεο. πλερίδνπκε πξνο ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ άββα, πνπ μεθίλεζε λα ρηίδεηε πξηλ ηνλ Β’ 
Παγθόζκην πόιεκν θαη αθόκε είλαη εκηηειήο. Αθνινύζσο ζα δηαζρίζνπκε ην πάξθν Σόπζηληεξ θαη ηελ 
αξηζηνθξαηηθή πεξηνρή Νηέληηληε. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό ή θαθέ (πξναηξεηηθά) ζηελ παξαδνπλάβηα 



πεξηνρή Εέκνπλ, ε νπνία απνπλέεη έληνλε ηελ Απζηξννπγγξηθή παξνπζία. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ην 
απόγεπκα ζα έρνπκε κηα κίλη θξνπαδηέξα ζηνπο πνηακνύο Γνύλαβε θαη άββα. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. Σν 
βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ην πνηό θαη ηελ βόιηα ζαο ζηε κπνέκηθε πεξηνρή ηεο πόιεο, ηελ 
μαθνπζηή θαληάξιηγηα. 
 

 

 

 

 3η μέρα: ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ - ΜΟΝΑΣΖΡΗ ΥΟΠΟΒΟ - ΡΔΜΚΗ ΚΑΡΛΟΒΣΗ - ΝΟΒΗ ΑΝΣ 
Μεηά ην πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ηηο βόξεηεο πεξηνρέο ηεο εξβίαο θαη γηα ηελ έξβηθε ζπκπξσηεύνπζα. Πξώηνο 
ζηαζκόο καο ην Μνλαζηήξη Χόπνβν, έλα από ηα πνιιά Μνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο Φξνύζθα Γθόξα. ηελ ζπλέρεηα 
ζα αλαρσξήζνπκε κε πξννξηζκό ηελ παλέκνξθε θσκόπνιε ηνπ ξέκζθη Κάξινβηζη. ην θέληξν ηεο πόιεο ζα 
δνύκε θηίξηα πινύζηαο αξρηηεθηνληθήο όπσο ην παιηό Παηξηαξρείν, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην πξώην 
έξβηθν Γπκλάζην, ηελ Θενινγηθή ζρνιή θαη άιια. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο εξβίαο 
ην Νόβη αλη θαη θαζνδόλ ζα επηζθεθζνύκε ην θξνύξην Πεηξαβαξαληίλ πνπ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ Γνύλαβε. 
ηελ πόιε ηνπ Νόβη αλη ζα δνύκε πνιιά όκνξθα θηίξηα ζην θέληξν ηεο πόιεο, όπσο επίζεο θαη ηελ Καζνιηθή 
Δθθιεζία ηεο Παλαγίαο θαη ην Γεκαξρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο ζηελ όκνξθε απηή 
πόιε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζην Βειηγξάδη, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

  
4η μέρα: ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ – ΒΡΑΣ (Προαιρετικό) 
Πξόγεπκα θαη κέξα ειεύζεξε ζηε δηάζεζε ζαο. Δκείο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ πόιε Βξζαηο, 
γλσζηή γηα ηελ πινύζηα ηζηνξία ηεο, ηα σξαία θξαζηά ηεο αιιά θαη ην παιαηόηεξν θαξκαθείν ηεο εξβίαο. Από 
ηνλ κεζαησληθό πύξγν ηεο πόιεο κπνξείηε λα αγλαληέςεηε ηελ Γπηηθή Ρνπκαλία θαη ηα Καξπάζηα Όξε. Σν 
απνθνξύθσκα ηεο επίζθεςε καο ζηελ πόιε Βξζαηο, είλαη ην γεύκα ζην παξαδνζηαθό εζηηαηόξην Dinar, έλα από 
ηα θαιύηεξα έξβηθα εζηηαηόξηα. Δπηζηξνθή ζην Βειηγξάδη, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. αο πξνηείλνπκε επίζεο λα 
απνιαύζεηε ην πνηό ζαο ζε έλα από ηα πάκπνιια κπαξάθηα θαηά κήθνο ηνπ Γνύλαβε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 

 5η-6η μέρα: ΒΔΛΗΓΡΑΓΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πξόγεπκα θαη ηειεπηαία κέξα ζηε δηάζεζε ζαο. Κάληε έλα πεξίπαην ζην δηάζεκν πεδόδξνκν Κλέδ Μηραήινβα κε 
ηα θνκςά θαηαζηήκαηα. Πείηε ηνλ θαθέ ζαο ζηηο όκνξθεο θαθεηέξηεο θαη θάληε ηα ςώληα ζαο. Αξγά ην βξάδπ 
κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα ραξάκαηα ηεο 6εο 
κέξαο.  
 
 

 

 

Σιμοκατάλογος 
 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

7/7, 14/7, 21/7, 28/7 €579 €675 €579 €399 

4/8, 11/8, 18/8 €599 €715 €599 €439 
 

 
 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βειηγξάδη–Λάξλαθα. 
 

  Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά. 
 

  Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζε θεληξηθό μελνδνρείν 4* 
 

  Πξόγεπκα θαη δείπλν ζην μελνδνρείν θαζεκεξηλά. 
 

  Early check in κε επηπιένλ πξόγεπκα ηελ πξώηε κέξα ηεο άθημεο 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε Διιελόθσλν μελαγό. 
 

  Φ.Π.Α 
 

 

 

 
Γεν Περιλαμβάνονται 



  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 
 

  Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά 
 

  Πνηά ζηα γεύκαηα 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 
 

 

 

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 
 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο δηεζλείο 
εθδειώζεηο, ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο 
ηεο αθύξσζεο. 

 

 

 


