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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
6ήμερη αεροπορική εκδρομή

06 - 11 ΜΑΪΟΥ 2019

1.Δευτέρα 6/5/2019: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ-ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΒΑΡΑΝΤΙΝ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στον Άγιο Δημήτριο Ψυχικού, νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (06/05/19 0500 0540 JU 517). Διατυπώσεις επιβίβασης και πτήση για
την πρωτεύουσα της Σερβίας. Άφιξη και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την πανέμορφη Βουδαπέστη,
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και μία από της ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Διασχίζουμε την απέραντη
πεδιάδα της Πανονίας με τις εύφορες εκτάσεις και φθάνουμε
στην πρωτεύουσά της Βοϊβοντίνα, το Novi Sad, δεύτερη πόλη
σε πληθυσμό της Σερβίας, με άψογα διατηρημένο ιστορικό
κέντρο. Επίσκεψη στο εντυπωσιακό φρούριο Petrovaradin,
κτισμένο από αυστριακούς μηχανικούς πάνω σε λόφο στη δεξιά
όχθη του Δούναβη. Περιήγηση στην πόλη όπου βλέπουμε το
άγαλμα του Ιβαν Μέστροβιτς, την γοτθική εκκλησία της
Παναγίας, το Δημαρχείο. Χρόνος για καφέ. Αφού περάσουμε τα
σύνορα Σερβίας – Ουγγαρίας, φτάνουμε στη Βουδαπέστη όπου
ξεκινά η ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Κάνουμε
μια πρώτη πανοραμική γνωριμία με την πόλη. Η ξενάγησή μας
αρχίζει από την πλατεία Ηρώων και συνεχίζει με το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, τον καθεδρικό Ναό του
Αγίου Στεφάνου και την αλυσιδωτή γέφυρα των Λεόντων. Ο πρώτος κύκλος της πόλης ολοκληρώνεται
κατά την άφιξή μας στην κεντρική πλατεία του ρολογιού. Χρόνος στη διάθεσή μας για να ανακαλύψουμε τις
ωραίες γωνιές της πόλης και να ερευνήσουμε την τοπική αγορά. Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση,
δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel 4* κεντρικό
2. Τρίτη 7/5/2019: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ , ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ, ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ, ΣΕΝΤΕΝΤΡΕ
Μετά το πρόγευμα ακολουθούμε την περίφημη παραδουνάβια οδό του μεσαιωνικού βασιλείου για να
επισκεφθούμε το Εστεργκοµ, την πρώτη πρωτεύουσα του ουγγρικού κράτους, την επονομαζόμενη Ρώμη
της Ουγγαρίας. Ιδρύθηκε το 973 µ.Χ. και είναι ο τόπος όπου βαπτίστηκε χριστιανός ο πρώτος Ούγγρος
βασιλιάς. Είναι ένα από δηµοφιλέστερα παραδουνάβια χωριά και παρέμεινε πρωτεύουσα ως το 1249, όταν
ο βασιλιάς Μπέλα ο 4ος µετέφερε την πρωτεύουσα στη Βούδα.

Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη ιστορική πόλη Βίσεγκραντ με το μεσαιωνικό κάστρο, άλλοτε έδρα των
Ούγγρων Βασιλέων. Τελευταίο αφήνουμε το γραφικό
χωριουδάκι Σέντεντρε. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή
στη Βουδαπέστη όπου επισκεπτόμαστε την πέραν του Δούναβη
πόλη. Η Βούδα είναι κτισμένη σε επάλληλους χαμηλούς λόφους
που βρέχονται από το μεγάλο υδάτινο ρεύμα του Δούναβη. Στο
λόφο Γκέλερτ, βλέπουμε την εκκλησία του Ματθία και τον
περίφημο Πύργο των Ψαράδων, μέρος του μεσαιωνικού
κάστρου της Βουδαπέστης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο σε
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικη μουσική και φολκλορικό
πρόγραμμα. Διανυκτέρευση.
3. Τετάρτη 8/5/2019 : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΝΟΒΙ ΣΑΒΝΤ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την κοιλάδα της
Fruška Gora, ένα από τα εθνικά πάρκα της χώρας,
θεματοφύλακα της ορθόδοξης παράδοσης της Σερβίας και
ξακουστή οινοπαραγωγό περιοχή. Επίσκεψη στη Μονή
Krušedol (16ος αιώνας) και τη μπαρόκ πόλη Sremski
Karlovci, πολιτικό, εκκλησιαστικό και οικονομικό κέντρο της
ευρύτερης περιοχής από τις αρχές του 18ου ως τις αρχές
του 20ού αιώνα. Η πόλη διατηρεί την λαμπρότητα μιας
κεντροευρωπαϊκής μεγαλούπολης, με ωραίες πλατείες,
καφέ, κυβερνητικά μέγαρα κ.α. Συνεχίζοντας φθάνουμε στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας,
λίγη ξεκούραση και έξοδος για μια περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα διασχίσουμε
την κεντρικότερη πλακόστρωτη εμπορική οδό Κνέζ Μιχαήλοβα. Θα δούμε την πλατεία δημοκρατίας και το
σιντριβάνι, θα επισκεφθούμε την Πατριαρχική συνοικία, θα δούμε την γειτονιά των πανεπιστημίων και
θα προσκυνήσουμε στην Μητρόπολη του Βελιγραδίου. Συνεχίζοντας επισκεπτόμαστε το φρούριο/πάρκο
Καλεμεγκτάν, γνωστό ως η Ακρόπολη του Βελιγραδίου, όπου θα δούμε το υπαίθριο πολεμικό μουσείο και
την μεγάλη συμβολή του Σάβου και του Δούναβη, το πολεμικό νησί, το νέο Βελιγράδι, τον πύργο
Νεμπόισα όπου μαρτύρησε από τους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος και το άγαλμα του νικητή. Χρόνος
ελεύθερος στην κοσμική Κνέζ Μιχαήλοβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και βράδυ ελεύθερο. Για το
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα ποτό με μουσική στην Σκαντάρλια, την συνοικία όπου οι
πολίτες του Βελιγραδίου διασκεδάζουν και ζουν την Σέρβική παράδοση.
4. Πέμπτη 9/5/2019: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Προγευματίζουμε και συνεχίζουμε την ξενάγηση
του Βελιγραδίου. Αρχίζουμε με μια πανοραμική
ξενάγηση στο Νέο Βελιγράδι που επικοινωνεί με το
παλιό με αλλεπάλληλες γέφυρες πάνω απ’ τον
Σάββο ποταμό. Βλέπουμε την μοντέρνα πόλη, τη
νέα καλωδιακή γέφυρα Άτα Τσιγκάνλια, ενός
γιγάντιου πυλώνα στο κέντρο, του μεγαλύτερου σε
μέγεθος στον κόσμο. Διασχίζοντας εν συνεχεία την
κυβερνητική περιοχή, φθάνουμε στον Άγιο Σάββα.
Ο Άγιος Σάββας ( 1175 - 1236), γνωστός ως Ο
Διαφωτιστής, ήταν Σέρβος πρίγκιπας και Ορθόδοξος μοναχός, ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της αυτοκέφαλης
Σερβικής Εκκλησίας. Ήταν ο νεότερος γιος του Σέρβου Μεγάλου Πρίγκιπα Στέφανου Νεμάνια (ιδρυτή
της δυναστείας των Nεμάνιτς). Στη συνέχεια έφυγε για το Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός, με το
όνομα Σάββας. Στο Άγιο Όρος ίδρυσε τη Μονή Χιλανδαρίου, που έγινε ένα από τα σημαντικότερα
πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα του σερβικού λαού. Το 1219 αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος Σέρβος
Αρχιεπίσκοπος από το Πατριαρχείο και την ίδια χρονιά συνέγραψε το παλαιότερο γνωστό σύνταγμα της
Σερβίας. Θεωρείται ευρέως ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής ιστορίας. Ανακηρύχθηκε

άγιος και τιμάται από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, ως ιδρυτής της, στις 27 Ιανουαρίου .Είναι ο προστάτης
άγιος της Σερβίας, των Σέρβων και της Σερβικής εκπαίδευσης. Η εκκλησία του Αγίου Σάββα
στο Βελιγράδι είναι αφιερωμένη σε αυτόν, χτισμένη εκεί όπου οι Οθωμανοί έκαψαν τα λείψανά του το 1594
κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης, στην οποία οι Σέρβοι χρησιμοποίησαν εικόνες του Σάββα ως πολεμικές
σημαίες. Η εκκλησία είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά κτίρια στον κόσμο.
Ακολούθως βλέπουμε τα κτίρια της Βουλής, της κυβέρνησης και το Δημαρχείο. Το απόγευμα θα έχουμε την
ευκαιρία, να κάνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Δούναβη και Σάββο. Επιστροφή στην πόλη.
Δείπνο, διανυκτέρευση. Hotel 4* κεντρικό.
5. Παρασκευή 10/5/2019: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΣΜΕΝΤΕΡΟΒΟ - MANASIJA
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την βραχύβια μεσαιωνική πρωτεύουσα του βασιλείου της Σερβίας,
την Σμεντέροβο. Η πόλη οχυρώθηκε με ψηλά, ισχυρά τείχη κατά το πρότυπο της Κωνσταντινούπολης και
σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές καστροπόλεις της Ευρώπης.
Ξενάγηση και χρόνος για ξεκούραση στην κεντρική
πλατεία της σύγχρονης πόλης. Αναχώρηση για το
μεγάλο καστρομονάστηρο της κοιλάδας του Μοράβα,
Manasija, που περιβάλλεται από κραταιά τείχη με
πύργους. Κτισμένο στα τέλη του 14ου και στις αρχές του
15ου αιώνα αποτελεί την κορυφαία έκφραση της Σχολής
του Μοράβα και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής
αρχιτεκτονικής στη Σερβία. Ξενάγηση, ξεκούραση και
ελεύθερο
γεύμα
στην
γειτονική
κωμόπολη
Ντεσπότοβατς. Απογευματινή επιστροφή το Βελιγράδι και υπόλοιπο ημέρας στη διάθεσή σας στο ιστορικόεμπορικό κέντρο της πόλης. (Για όσους επιθυμούν, προτείνονται επιπλέον επισκέψεις σε μουσεία της
πρωτεύουσας). Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Hotel 4*.
6. Σάββατο 11/5/2019: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ZEMOYN - ΑΘΗΝΑ.
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε το γραφικό Ζέμουν, το παλιό ποτάμιο λιμάνι της χώρας.
Επιστρέφοντας στο Βελιγράδι επισκεπτόμαστε τη νέα εμπορική πόλη . Χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο
στο κέντρο του Βελιγραδίου. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου όπου θα πάρουμε την πτήση
της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα . (11/05/19 BEG ATH 1320 1550 JU 512)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

720€
165€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:












Μεταφορά Αθήνα (Ψυχικό)- Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος,
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Air Serbian Αθήνα – Βελιγράδι, Βελιγράδι -Αθήνα.
Φόροι αεροδρομίων.
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα πολυτελή ξενοδοχεία 4 αστέρων.
Ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο).
Ένα δείπνο με ζωντανή φολκλορική μουσική.
Έμπειρος συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ξεναγήσεις από τοπικούς ξεναγούς , σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
Διόδια και φόροι διελεύσεων.




Χρήσιμα έντυπα /ενημερωτικά φυλλάδια
Ατομικοί δημοτικοί φόροι.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ


Εισιτήρια εισόδων σε πάρκα, μουσειακούς χώρους και κάστρα του προγράμματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Απαιτείται ταυτότητα νέου τύπου ή έγκυρο διαβατήριο
Ελάχιστη συμμετοχή 35 ατόμων.
Το πρόγραμμα, ή μέρη του, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Aρ. Λογαριασμού. 155/404601-34
IBAN GR37 0110 1550 0000 1554 0460 134
Προκύπτουν τα ονόματα: Γουναράς Δημήτρης
ALPHA BANK
Aρ. Λογαριασμού. 101-00-2002-3082-96
IBAN
GR20 0140 1010 1010 0200 2308 296
Προκύπτουν τα ονόματα: Γουναράς Δημήτρης
EUROBANK BANK
Αρ. Λογαριασμού 0026.0062.19.0201281775
IΒΑΝ GR42 0260 0620 0001 9020 1281 775
Προκύπτουν τα ονόματα: Γουναράς Δημήτρης

PIRΑEUS ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμού 0026.0062.19.0201281775
IBAN GR15 0172 0290 0050 2908 2573 697
Προκύπτει το όνομα : Γουναράς Δημήτριος

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1η ΔΟΣΗ. 200 € το άτομο έως 8 Μαρτίου 2019
2η ΔΟΣΗ. 200 € έως 8 Απριλίου 2019
Εξόφληση υπολοίπου έως 22 Απριλίου 2019

