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25η ΜΑΡΣΙΟΤ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Βελιγράδι - Νόβισαντ
23 - 25 Μαρτίου
1η μέρα
Αλαρώξεζε ζηηο 05:00 π.κ από ηελ Φιώξηλα γηα ηα ζύλνξα Νίθεο. Άθημε, έιεγρνο θαη ζπλερίδνπκε
γηα Βειηγξάδη πεξηθεξεηαθά κέζω Πξίιεπ-Βέιεο-θόπηα-Νηο, θαζ’ νδόλ ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε.
Άθημε ζην Βειηγξάδη θαη μεθηλάκε ηελ μελάγεζε καο- πεξηήγεζε ηεο πόιεο. Θα επηζθεθηνύκε ηνλ
κεγαιύηεξν Οξζόδνμν Ναό ηωλ Βαιθαλίωλ ηνλ Άγην άββα. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηεγεζνύκε ζην
Βειηγξάδη πεξλώληαο από ην θξνύξην Καιεκέγθληαλ, ηνλ πύξγν Nebosja πνπ ήηαλ ε θπιαθή θαη ν
ηόπνο ζαλάηνπ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ηελ πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ην Δζληθό Θέαηξν, ην Γεκαξρείν θαη
ην Κνηλνβνύιην. ηελ ζπλέρεηα ζα πάκε ζην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε ζηα δωκάηηα. Χξόλνο
γηα μεθνύξαζε. Νωξίο ην βξάδπ ζα έρνπκε έμνδν. Διεύζεξνη γηα λα επηζθεθηείηε ηνλ κεγάιν
πεδόδξνκν ηεο νδνύ Κλεδ Μηραήια κε ηα καγαδηά. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα
Πξωηλό θαη αλαρωξνύκε γηα ηελ πόιε Νόβηζαλη, ηελ πξωηεύνπζα ηεο Βνϊβνληίλα ε νπνία
ζεωξείηαη ε Αζήλα ηεο εξβίαο. Δλδηάκεζα ζα θάλνπκε ζηάζε γηα θαθέ ζην ξέκζθπ Κάξινβηζθη,
έλα παλέκνξθν ρωξηό, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην Παηξηαξρείν. πλερίδνπκε γηα λα επηζθεθηνύκε ην
Κάζηξν Petrovaradin κε ωξαία ζέα ηνλ πνηακό Γνύλαβε, ηελ πιαηεία Slobodan, ηνλ θαζεδξηθό
λαό, ην Γεκαξρείν. Καη κεηά ζα ππάξρεη ειεύζεξνο ρξόλνο ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν ηνπ
Νόβηζαλη. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην Βειηγξάδη. Χξόλνο γηα μεθνύξαζε. Σν βξάδπ ζαο
πξνηείλνπκε έμνδν ζηελ κπνέκ πεξηνρή ηνπ Βειηγξαδίνπ Skadarljia, κηα από ηηο νκνξθόηεξεο
πεξηνρέο ηεο πόιεο, όπνπ ε λπρηεξηλή δωή δηαξθεί κέρξη ηηο πξωηλέο ώξεο: ηζηγγάληθα βηνιηά,
παξαδνζηαθά έξβηθα ηξαγνύδηα, bars- clubs. Γηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα
Πρωινό και αναχώρηςη από το ξενοδοχείο. Ελεφθεροσ χρόνοσ ςτο κζντρο τησ πόλησ και ςτη
ςυνζχεια αναχώρηςη για το ταξίδι τησ επιςτροφήσ. Μζςω Βζλεσ-Πρίλεπ, ςφνορα Νίκησ και με
καθοδόν ςτάςεισ για ξεκοφραςη, άφιξη το βράδυ ςτη Φλώρινα.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ – ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 120 €

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Σελ κεηαθνξά κε ζύγρξνλν πνύικαλ.
 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν κε εκηδηαηξνθή.
 Πεξηήγεζε ηεο πεξηνρήο όπωο έρεη ην πξόγξακκα.
 Ξελαγό- Αξρεγό ηνπ γξαθείνπ καο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Δπηπιένλ γεύκαηα, πνηά, εηζόδνπο ζε κνπζεία θαη ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα.
 Φόξνο δηαλπθηέξεπζεο ( 5 € )

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

