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ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Βελιγράδι - Νόβισαντ
30 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου
1η ΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκζντρωςθ των εκδρομζων και αναχϊρθςθ ςτισ 06.00 π.μ. Διζλευςθ από τα ςφνορα Ευηϊνων και άφιξθ
ςτο Βελιγράδι, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Πρϊτθ γνωριμία με τθν όμορφθ πόλθ και το γραφικό κζντρο
τθσ,κα ζχετε χρόνο να περπατιςετε ςτα γραφικά δρομάκια και προαιρετικι κρουαηιζρα ςτο ποταμό
Σάββα. Διανυκτζρευςθ.
2η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν Πανοραμικι ξενάγθςθ του Βελιγραδίου. Θα επιςκεφτοφμε το Μουςείο
Τίτο, αφιερωμζνο ςτο μεγαλφτερο θγζτθ, τον Άγιο Σάββα (μεγαλφτεροσ χριςτιανικόσ ναόσ των Βαλκανίων)
, το Κοινοβοφλιο , το Δθμαρχείο , το Εκνικό Μουςείο , το Εκνικό Θζατρο , τθ νζα πόλθ και κα καταλιξουμε
ςτο Kalemegdan, το φροφριο – κάςτρο τθσ πόλθσ, χτιςμζνο ςτθ ςυμβολι των ποταμϊν Δοφναβθ και
Σάββα. Περίπατοσ ςτο φροφριο για να καυμάςουμε τθν πανζμορφθ κζα. Μθν παραλείψετε να
επιςκεφτείτε τον μεγάλο πεηόδρομο τθσ οδοφ Κνεη Μιχαιλοβα, με πάμπολλα καταςτιματα για φκθνζσ
και ποιοτικζσ αγορζσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
3η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν πόλθ του Νόβιςαντ, πρωτεφουςα τθσ Βοιβοντίνα. Άφιξθ και περιιγθςθ.
Θα δοφμε το κάςτρο Petrovaradin, με ωραία κζα ςτον ποταμό Δοφναβθ, τθν πλατεία Slobotan , τον
κακεδρικό ναό , το Δθμαρχείο και κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο ςτον κεντρικό πεηόδρομο. Νωρίσ το
απόγευμα επιςτροφι ςτο Βελιγράδι. Το βράδυ προαιρετικι ζξοδοσ ςτθν Σκανταρλίγια, μία από τισ
ομορφότερεσ περιοχζσ τθσ πόλθσ, όπου θ νυχτερινι ηωι διαρκεί μζχρι τισ πρωινζσ ϊρεσ και δείπνο με
μουςικι (τςιγγανικα βιολιά και παλαιά Σζρβικα τραγοφδια). Διανυκτζρευςθ.
4η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό, ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν αγορά τθσ πόλθσ και ςτθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για το ταξίδι τθσ
επιςτροφισ. Μζςω Νίσ, ςφνορα Ευηϊνων και με κακοδόν ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, άφιξθ το βράδυ ςτθ
Φλϊρινα.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ – ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 230 €

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Την μεηαθοπά με ζύγσπονο πούλμαν.
 2 διανςκηεπεύζειρ ζε ξενοδοσείο με ημιδιαηποθή.
 Πεπιήγηζη ηηρ πεπιοσήρ όπωρ έσει ηο ππόγπαμμα.
 Ξεναγό- Απσηγό ηος γπαθείος μαρ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Επιπλέον γεύμαηα, ποηά, ειζόδοςρ ζε μοςζεία και ό,ηι δεν αναθέπεηαι ζηο ππόγπαμμα.
 Φόπορ διανςκηέπεςζηρ ( 6 € )
αρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

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

