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Σερβία – Βελιγράδι:
Φρούσκα Γκόρα – «Άγιο Όρος» Σερβίας – Νόβι Σαντ – Sremski Karlovci
Αναχωρήσεις: 02/06
4 μέρες με αεροπλάνο
Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική στο εκπληκτικό Sremski Karlovci, στις όχθες του Δούναβη!

ΠρόγραμμαΤιμές & Παροχές
1Η ΗΜΕΡΑ

Αθήνα – Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετική ξενάγηση στο Ζέμουν ή Σεμλίνο
(20€ το άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων) παραδουνάβια πόλη στη Σερβία και ένας από τους 17 δήμους
που αποτελούν την σημερινή πόλη του Βελιγραδίου. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αναπτύχθηκε
χωριστά από το Βελιγράδι και άνηκε στην Αυστρία μέχρι το τέλος του 1ου παγκοσμίου πολέμου.
2Η ΗΜΕΡΑ

Βελιγράδι (ξενάγηση)
Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των
ποταμών Δούναβη και Σάβα – μία από τις πιο «φωτογραφικές» πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ

Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά
από τα αξιοθέατα.
3Η ΗΜΕΡΑ

Πάρκο Φρούσκα Γκόρα – «Άγιο Όρος» Σερβίας – Νόβι Σαντ – Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα
Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο
(UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέρι
πλούσιο εορταστικό γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
4Η ΗΜΕΡΑ

Βελιγράδι – Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
Κόστος κατ’
άτομο

Early booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

02/06, 4
ημέρες

325€

345€

+80€

265€

Περιλαμβάνονται:






Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βελιγράδι – Αθήνα με Air Serbia
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στο Βελιγράδι όπως στο πρόγραμμα
Ξενάγηση στο Βελιγράδι και στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό
3 νύχτες διαμονή στο Prag Hotel 4* με ημιδιατροφή ή παρόμοιο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνονται:




Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων για την αεροπορική €140
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Είσοδοι σε μουσεία

Πτήσεις Air Serbia

Ημ/νια

Από

Προς

Ώρα
αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

Αριθμός
Πτήσης

28/04

Αθήνα

Βελιγράδι

15.50

16.35

01/05

Βελιγράδι

Αθήνα

12.35

13.20

Ημ/νια

Από

Προς

Ώρα
αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

02/06

Αθήνα

Βελιγράδι

15.50

16.35

JU 513

05/06

Βελιγράδι

Αθήνα

12.35

13.20

JU 512

JU 5

Αριθμός
Πτήσης

Γενικές σημειώσεις προγραμμάτων εξωτερικού
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με
το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε
πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων
4. Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από
το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
5. Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για
εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι
κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα
ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.
6. Early Booking σε οδικές & αεροπορικές εκδρομές ισχύει για κρατήσεις 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
και πληρωμή μετρητοίς (εκτός αυτών που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή)
7. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check
out.

