ΑΓΙΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ
3 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ –ΝΟΒΙ ΑΝΣ
ΑΠΟ 6 ΔΩ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ

1η μέρα: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ
Αλαρώξεζε απν Φιώξηλα ζηηο 5:00 γηα ηα ζύλνξα ηεο Νίθεο.
Άθημε ζην ηειωλείν. Έιεγρνο δηαβαηεξίωλ θαη αθνύ πεξάζνπκε ηα ζύλνξα ζπλερίδνπκε κέζω Πξίιεπ
όπνπ ζα θάλνπκε ζηάζε γηα θαθέ. Σπλερίδνπκε κέζω Κνπκάλνβν. Άθημε ζηα ζύλνξα Σεξβίαο . Έιεγρνο
δηαβαηεξίωλ θαη κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε-θαθέ-γεύκα, άθημε ζηελ πξωηεύνπζα ηεο Σεξβίαο,
ην Βειηγξάδη. Ξεθηλάκε ηελ παλνξακηθή μελάγεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ. Θα δνύκε ηνλ Άγην Σάββα
(κεγαιύηεξνο ρξηζηηαληθόο λαόο ηωλ Βαιθαλίωλ), ην Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην Δζληθό Μνπζείν, ην
Δζληθό Θέαηξν, ηε λέα πόιε θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην Kalemegdan, ην θξνύξην – θάζηξν ηεο πόιεο,
ρηηζκέλν ζηε ζπκβνιή ηωλ πνηακώλ Γνύλαβε θαη Σάββα. Πεξίπαηνο ζην θξνύξην γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ
παλέκνξθε ζέα. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηνλ θεκηζκέλν πεδόδξνκν Kneza Mihaila κε ηα πνιιά θαηαζηήκαηα.
Σπλερίδνπκε γηα ην μελνδνρείν. Ταθηνπνίεζε. Γηαλπθηέξεπζε.
2 η μέρα: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ - ΝΟΒΙΑΝΣ
Πξωηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηνπ Νόβηζαλη, πξωηεύνπζα ηεο Βνηβνληίλα. Άθημε θαη πεξηήγεζε. Θα
δνύκε ην θάζηξν Petrovaradin, κε ωξαία ζέα ζηνλ πνηακό Γνύλαβε, ηελ πιαηεία Slobotan , ηνλ θαζεδξηθό
λαό , ην Γεκαξρείν θαη ζα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν. Νωξίο ην απόγεπκα
επηζηξνθή ζην Βειηγξάδη. Χξόλνο ειεύζεξνο . Γηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα: BΔΛΙΓΡΑΓΙ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Πξωηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ πόιε γηα βόιηα. Σηελ αλαρώξεζε γηα ηα ζύλνξα ηεο Σεξβίαο.
Άθημε ζην ηειωλείν. Έιεγρνο δηαβαηεξίωλ. Σπλερίδνπκε κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ –γεύκα θαη
μεθνύξαζε ζηα ζύλνξα ηεο Νίθεο . Έιεγρνο δηαβαηεξίωλ. Σπλερίδνπκε γηα ηελ πόιε καο γεκάηνη από
επράξηζηεο εληππώζεηο. Άθημε ζηελ πόιε καο ην βξάδπ.
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ – ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 120€
ΣΙΜΗ KATA ATOMO Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 160€

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Την μεταφορά με ςφγχρονο ποφλμαν.
2 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό.
Περιήγηςη τησ περιοχήσ όπωσ ζχει το πρόγραμμα.
Ξεναγό- Αρχηγό του γραφείου μασ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλζον γεφματα, ποτά, ειςόδουσ ςε μουςεία και ό,τι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα.
Φόρος διαμονής: 3 €

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****

