
Χριστούγεννα στο Βελιγράδι και το Ζλάτιμπορ 
 
Διάρκεια: 5 μέρες 

 

Με απευθείας πτήσεις των Σέρβικων Αερογραμμών 
23/12 

 

 
από €699 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 
23/12 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ JU 507 04:05 - 05:45  
27/12 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΕΡΒΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ JU 506 23:55 - 03:20  
 

 

Πρόγραμμα 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, παραλαβή από τους 
αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο για πρόγευμα και άμεση παραλαβή δωματίων. Χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση. Λίγο μετά στο μεσημέρι θα ξεκινήσουμε την περιπατητική γνωριμία με την 

πρωτεύουσα. Θα περπατήσουμε στην πλακόστρωτη οδό Κνεζ Μιχαήλοβα με τα πανέμορφα κτήρια αλλά 
και τα καταστήματα, μερικά από τα οποία προσφέρουν τα προϊόντα τους όπως τα είχαν πριν 60 χρόνια. 

Ένα από αυτά είναι με αρώματα όπου θα μάθετε τι θα πει η μυρωδιά της Βελιγραδιώτικης νύχτας. 
Συνεχίζουμε για το περίφημο φρούριο/πάρκο Καλεμεγκτάν, γνωστό ως η Ακρόπολη του Βελιγραδίου όπου 

θα απολαύσουμε το απέραντο αξιοθέατο και την φανταστική θέα των ποταμών Σάβα και Δούναβη. Θα 

δούμε από μακριά τον πύργο Νεπόισα όπου μαρτύρησε από τους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος και θα 
καταλήξουμε στην Μητρόπολη του Βελιγραδίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
2η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Μετά το πρόγευμα πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από τη γνωστή πλατεία Σλάβια, που 
μοιάζει με την πλατεία Ομονοίας στην Αθήνα για να φτάσουμε στον τεράστιο σε μέγεθος Ναό του Αγίου 

Σάββα, για να δούμε τον κυρίως Ναό αλλά και την κρύπτη. Μια από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες 

στο κόσμο, εξωτερικά τελειωμένη όμως εσωτερικά χρειάζεται ακόμα αρκετά μέχρι να είναι έτοιμη. Θα 
περάσουμε από το πάρκο Τόπσιντερ, και θα προχωρήσουμε προς το νέο Βελιγράδι αφού περάσουμε από 

την νέα γέφυρα ʼντα. Θα δούμε το νέο Βελιγράδι και τελειώνοντας θα επιστρέψουμε στο Βελιγράδι από 
την γέφυρα Μπράνκο για να δούμε τη Βουλή και το Δημαρχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ θα έχουμε 

το gala dinner στο ξενοδοχείο μας. 4 ώρες με μπουφέ δείπνο και open bar στους ρυθμούς της διεθνούς 

και Ελληνικής μουσικής.  
3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ –  ΤΟΠΟΛΑ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την νοτιοδυτική Σερβία. Πρώτη μας στάση είναι η Τόπολα, κέντρο της 
επαναστατημένης Σερβίας του 19ου αιώνα. Επίσκεψη στο μουσείο του Βασιλιά Πέτρου Α’  

Καραγιώργεβιτς και στην εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου με το μαυσωλείο της Βασιλικής οικογένειας. 
Τελικός προορισμός μας είναι το φημισμένο τουριστικό θέρετρο της Σερβίας, το βουνό Ζλάτιμπορ που 

πολλοί το παρομοιάζουν με το Σαιν Μόριτζ της Ελβετίας. ʼφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 
4η μέρα: ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ - ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΣΙΡΑ - ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη περιοχή Μόκρα Γκόρα στα σύνορα Σερβίας-Βοσνίας όπου θα 

απολαύσουμε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με το παραδοσιακό τρένο «Τσίρα» που θυμίζει την 
εποχή του Φάρ Ουέστ. Συνεχίζουμε για το μικρό παραμυθένιο ξύλινο χωριό που δημιουργήθηκε από την 



φαντασία του διάσημου σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Μέσα στο χωριό θα βρείτε πλατεία, εκκλησία, 

εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. Νωρίς το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ζλάτιμπορ όπου σας προτείνουμε μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά με 

αλλαντικά της περιοχής, τυριά, φρούτα αλλά και τα τοπικά σουβενίρ. Δείπνο στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.  
5η-6η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και τελευταία μέρα στη διάθεση σας. Παράδοση δωματίων το μεσημέρι και αναχώρηση για το 

Βελιγράδι. Θα πάμε στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα του Βελιγραδίου για ψώνια ή καφέ ή ένα ελαφρύ 

δείπνο (προαιρετικό). Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. ʼφιξη 
στη Λάρνακα τα ξημερώματα της 6ης μέρας.  

 
 

 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 
23/12 €699 €845  €699 €479 

 

 

Περιλαμβάνονται 

  

·  
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βελιγράδι–Λάρνακα με τις Σέρβικες Αερογραμμές. 

·  
 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

·  
 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

·  
 

Διαμονή για 2 βράδια στο ολοκαίνουργιο κεντρικό ξενοδοχείο MONA PLAZA 4* Superior. 

·  
 

Διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο MONA ZLATIBOR 4* Superior. 

·  
 

Early check in με επιπλέον πρόγευμα την πρώτη μέρα της άφιξης. 

·  
 

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 

·  
 

3 δείπνα στο ξενοδοχείο. 

·  
 

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

·  
 

Έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

·  
 

Φ.Π.Α. 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 

  

·  
 

Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

·  
 

Ποτά στα δείπνα. 

·  
 

Φαγητό και ποτό στην πτήση. 

·  
 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 



  

·  
 

Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει με παροχή όλων των υπηρεσιών. 

 

  


