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ΣΕΡΒΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΓΚΟΥΤΣΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ-ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Αναχώρηση 9 Αυγούστου 2018
1.Πέμπτη 9/8/2018 : ΑΘΗΝΑ - NIS
Συγκέντρωση ώρα 6.30΄ στην πλατεία Συντάγματος, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση. Κατά την διαδρομή
κάνουμε στάσεις για καφέ και γεύμα. . Άφιξη στη Ναϊσό όπου καταλύουμε, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.Hotel
ΤΑΜΙ RESIDENCE 4*.
2.Παρασκευή 10/8/2018 : NIS– KRUŠEVAC –ΒΡΙΝΙΑΤΣΚΑ ΜΠΑΝΙΑ- KRALJEVO
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε την Νις. Βλέπουμε το
ιστορικό κέντρο της πόλης , τον πύργο των κρανίων και το κάστρο
.Αναχώρηση για το Kruševac, πρωτεύουσα του βασιλείου κατά τα
τέλη του 14ου αι., όπου διατηρείται το τείχος της πόλης και ο ναός
της Lazarica, εξέχον δείγμα της Σχολής του Μοράβα.
Ακολουθεί η Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια, η πιο γνωστή στη
Σερβία και μια από τις ωραιότερες στα Βαλκάνια. Ένας περίπατος
στους ωραίους πεζόδρομους του πάρκου της λουτρόπολης και η
δυνατότητα ενός καφέ η και γεύματος, μπορούν να συνεχιστούν με
μια βόλτα με το μικρό τρενάκι που περνά από το πάρκο και κάνει
τον γύρο της πόλης.
Η Μπάνια Βρίνιατσκα είναι η λουτρόπολη των ερωτευμένων ζευγαριών και των ρομαντικών. Στο γεφύρι της αγάπης,
μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία του τοπικού εθίμου, κλειδώματος της αγάπης. Άφιξη στο Kraljevo (πόλη των
βασιλέων) που πήρε το όνομά του το 1882 όταν η Σερβία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Βασίλειο και ο Milan Obradovic,
πρώτος βασιλιάς της σύγχρονης εποχής, στέφθηκε στο γειτονικό μοναστήρι της Žiča.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel TURIST 4*

3.Σάββατο 11/8/2018: ΣΤΟΥΝΤΕΝΙΤΣΑ - ΖΙΤΣΑ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για τη νοτιοδυτική Σερβία . Στο
μεγάλο δρυμό της νοτίου Σερβίας,ο όγκος των δασών, ο ασύγκριτος
δασικός πλούτος, τα βαθειά εντυπωσιακά φαράγγια και οι μοναστικές
καστροπολιτείες δημιούργησαν την προυπόθεση για την ίδρυση του
μεσαιωνικού κράτους των Νεμάνια. Επισκεπτόμαστε την Στουντένιτσα,
το μεγάλο συγκρότημα κτιρίων που χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 12ου
αιώνα απο τον Στέφανο Νέμανια και αποτέλεσε την έδρα του ιδρυτή του
μεσαιωνικού Σέρβικου κράτους. Η Ουνέσκο έχει συμπεριλάβει την
Στουντένιτσα στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς το 1986.
Συνεχίζοντας
το οδοιπορικό διαμέσου της κοιλάδας των
Βασιλέων φθάνουμε στο μοναστήρι της Ζίτσας. Το Μοναστήρι της Ζίτσας είχε κτήτορα τον Βασιλιά Στέφανο ο
οποίος ενθρονίστηκε εδώ( 1195 – 1223). Η κατασκευή του κυρίως μοναστηριού άρχισε γύρω στο 1206 και τέλειωσε το
1217. Επιστροφή στο Κράλιεβο. Περιήγηση και στην πόλη και χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο. Αξίζει ένας βραδινός περίπατος στο κέντρο της πόλης. Hotel Turist 4* κεντρικό
4. Κυριακή 12/8/2018: FESTIVAL ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΤΗ GUCA
Πρωινό ελεύθερο ως τις 10.30 στο Κράλιεβο. Αναχώρηση για την γειτονική Γκούτσα , για να παρακολουθήσουμε το
ξακουστό Φεστιβάλ. Σε ένα μικρό χωριό την Γκούτσα (Guča), στη νοτιοδυτική Σερβία με πληθυσμό μικρότερο από δυο
χιλιάδες κατοίκους , μισή ώρα από το Κράλιεβο , οργανώνεται κάθε καλοκαίρι το Βαλκανικό Φεστιβάλ Χάλκινων
Πνευστών που συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Είναι μια συναρπαστική εμπειρία που αξίζει να ζήσει κάθε
μουσικόφιλος και κάθε λάτρης της παράδοσης. Θα απολαύσουμε αυθεντικούς παραδοσιακούς ήχους από τους
εκατοντάδες δεξιοτέχνες του είδους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση .

Hotel Turist 4* κεντρικό.
5.Δευτέρα 13/8/2018 MANASIJA – RAVANICA – ΤΟΠΟΛΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα καστρομονάστηρα της κοιλάδας του Μοράβα
(Manasija και Ravanica), που περιβάλλονται από κραταιά τείχη με πύργους.
Κτισμένα στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα αποτελούν την
κορυφαία έκφραση της Σχολής του Μοράβα και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής
αρχιτεκτονικής στη Σερβία.
Συνεχίζοντας επισκεπτόμαστε την Τοπόλα. Η Τοπόλα είναι λίκνο πολιτισμού
της δυναστείας των Καρατζιώρτζιεβιτς (Καραγιώργης Σερβίας). Εκεί θα δούμε την εκπληκτική βασιλική του Αγίου
Γεωργίου στο πιο ψηλό σημείο της πόλης Τοπόλας το γνωστό Όπλενατς. Τα πανέμορφα ψηφιδωτά που συνθέτουν
τις εικόνες στην εκκλησία στο σύνολο τους σαράντα εκατομμύρια ψηφίδες , σε είκοσι χιλιάδες χρώματα!!! Αυτό και
μόνο προκαλεί δέος. Στην κρύπτη της μητρόπολης επισκεπτόμαστε τους βασιλικούς τάφους . Η Τοπόλα 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. Άφιξη στο Βελιγράδι όπου δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε. Hotel 4* κεντρικό.
6.: Τρίτη 14/8/2018: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Προγευματίζουμε και ξεκινά η ξενάγηση του Βελιγραδίου. Με το
πούλμαν κάνουμε έναν πανοραμικό περίπατο γνωριμίας. Βλεπουμε την
τεράστια σε μέγεθος εκκλησία του Αγίου Σάββα, το Κοινοβούλιο, την
Κεντρική Πλατεία, την Μητρόπολη και στην συνέχεια επισκεπτομαστε τις
ιστορικες
συνοικίες όπου βρίσκεται και το Βασιλικό Ανάκτορο. Η
ξενάγηση μας συνεχίζεται στο περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν γνωστό και
ως Ακρόπολη του Βελιγραδίου , απ’ όπου από θα έχουμε μια πανοραμική
θέα της πόλης και της συμβολής των ποταμών Σάββα και Δύναβη. Δεν θα
παραλείψουμε μια επίσκεψη στον πύργο της Φυλακής του Ρήγα και των
συντόφων του. Ακολουθει ελεύθερος περίπατος στο ιστορικό κέντρο της

πόλης, στη γνωστή οδό Κνεζ Μιχαίλοβα με τα πολυαριθμα καταστηματα και τα όμορφα στέκια. Γευματίζουμε και
ξεκουραζόμαστε στο ξενοδοχείο.Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Στο υπόλοιπο της ημέρας, αξίζει να επισκεφτούμε κάποιο από τα
μουσεία της πόλης ( Λαογραφικό, κ.α.).
Το βράδυ αξίζει ένα δείπνο σε κάποια ταβέρνα της Σκανταρίγιας «Πλάκας» του Βελιγραδίου με την συντροφιά γνήσιας
φολκλορικής μουσικής. Διανυκρενυκτερεύουμε στο ξενοδοχείο μας.
7.Τετάρτη 15/8/2018 : ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Προγευματίζουμε και παίρνουμε το δρόμο για την βόρεια Σερβία.
Άφιξη και ξεναγηση στο Νόβι Σαντ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Σερβίας, γνωστη και ως Αθήνα της Σερβίας.. Επισκεπτόμαστε το
φρούριο Πετραβαραντίν απ’ όπου αντικρίζουμε την πόλη από ψηλά
και το μεγάλο ρεύμα του Δούναβη. Μπαίνοντας στην πόλη βλέπουμε
την μεταμόρφωση που από το θέατρο- λυρική σκηνή, περνά σταδιακά
στην Αυστροουγγρική επιρροή, συνεχίζοντας με την τυπική
αρχιτεκτονική των Σλάβων και κλείνει τον κύκλο με την εμπορική
Εβραϊκή συνοικία. Η νεογοτθική μητρόπολη και ο εντυπωσιακός
κήρυκας του Ιβαν Μέστροβιτς, ολοκληρώνουν τον περίπατό μας.
Χρόνος για να ξεκουραστούμε στα ευρωπαϊκά καφέ και να ερευνήσουμε την αγορά της πόλης.
Συνεχίζοντας, επισκεπτόμαστε την κοιλάδα της Φρούσκα Γκόρα της απέραντης Βοϊβοντίνας. Επισκεπτομαστε το Μοναστήρι
Κρούσεντολ του 16ου αιώνα και ακολουθει η μπαρόκ πόλη του Σρέμσκι Καρλόβτσι. Η περιοχη γνωστη για τα περιφημα
κρασια της μας δινει την δυνατοτητα να επισκεφθουμε κάποιο απο τα ξακουστά οινοποιεία της, να δοκιμάσουμε και να δούμε
την διαδικασία παραγωγής. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προμηθευτούν κάποιο της αρεσκείας τους. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.Δείπνο και διανυκτέρευση.
8. Πέμπτη 16/8/2018 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΜΕΝΤΕΡΟΒΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την καστόπολη του Σμεντέροβο, της βραχύχρονης μεσαιωνικής πρωτεύουσας της
Σερβίας. Κτισμένο δίπλα στο μεγάλο ρεύμα του Δούναβη, το οχυρωματικό της τείχος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της
μεσαιωνικής Ευρώπης. Το Σμεντέροβο υπήρξε το βασικό λιμάνι της ενδοχώρας. Συνεχίζοντας παίρνουμε τον δρόμο για τα
σύννορα και την Θασσαλονίκη όπου διανυκτερεύουμε.
9: 17/8/18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ.
Προγευματίζουμε και ακολουθεί περιήγηση ξενάγηση στα βυζαντνά μνημεία της Θεσσαλονίκης.
Χρόνος ελεύθερος στα Λαδάδικα. Μετά το μεσημεριανό μας αναχωρούμε για την Αθήνα.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

485 €
176 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μετακινήσεις με σύγχρονο, τουριστικό λεωφορείο.
Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα
Πρόγευμα και δείπνο όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.
Περιηγήσεις ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα.
Πρόγευμα στη Θεσσαλονίκη./Διόδια/Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνη
Χρήσιμα έντυπα για το ταξίδι./Έμπειρος συνοδός του γραφείου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εκδρομή πραγματοποιείται με συμμετοχή 30 .ατόμων.
Οι εγγραφές είναι έγκυρες με προκαταβολή 150 €
Οι επισκέψεις του προγράμματος μπορεί να γίνουν και με διαφορετική σειρά.

