4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –ΝΟΒΙΣΑΝΤ
ΑΠΟ 27 ΕΩ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
(ΒΡΑΔΥΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)
1Η ΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Αναχώρθςθ από Αμφνταιο ςτισ 20:00 και από Φλώρινα ςτισ 21:00 για τα ςφνορα τισ Νίκθσ.
Άφιξθ ςτο τελωνείο. Ζλεγχοσ διαβατθρίων και αφοφ περάςουμε τα ςφνορα ςυνεχίηουμε μζςω Πρίλεπ
όπου κα κάνουμε ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε μζςω Κουμάνοβο.
2Η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Άφιξθ ςτα ςφνορα Σερβίασ. Ζλεγχοσ διαβατθρίων και με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ-καφζγεφμα, άφιξθ ςτθν πρωτεφουςα τθσ Σερβίασ, το Βελιγράδι. Ξεκινάμε τθν πανοραμικι ξενάγθςθ του
Βελιγραδίου. Θα δοφμε 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 ποταμών Δοφναβθ και Σάββα. Περίπατοσ ςτο
φροφριο για να καυμάςουμε τθν πανζμορφθ κζα. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτον φθμιςμζνο πεηόδρομο Kneza
Mihaila με τα πολλά καταςτιματα. Συνεχίηουμε για το ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ.
3 ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΑΝΣ
Πρωινό και αναχώρθςθ 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. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ.
4Η ΜΕΡΑ: BΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν πόλθ για βόλτα. Στθν αναχώρθςθ για τα ςφνορα τθσ Σερβίασ.
Άφιξθ ςτο τελωνείο. Ζλεγχοσ διαβατθρίων. Συνεχίηουμε με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ –γεφμα και
ξεκοφραςθ ςτα ςφνορα τθσ Νίκθσ . Ζλεγχοσ διαβατθρίων. Συνεχίηουμε για τθν πόλθ μασ γεμάτοι από
ευχάριςτεσ εντυπώςεισ. Άφιξθ ςτθν πόλθ μασ το βράδυ.

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 130€/ΆΣΟΜΟ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Τθν μεταφορά με ςφγχρονο ποφλμαν.
 2 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό.
 Περιιγθςθ τθσ περιοχισ όπωσ ζχει το πρόγραμμα.
 Ξεναγό- Αρχθγό του γραφείου μασ.
 Φόρο διαμονισ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Επιπλζον γεφματα, ποτά, ειςόδουσ ςε μουςεία και ό,τι δεν αναφζρεται ςτο
πρόγραμμα.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

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

