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“Exciting Balkan”
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -ΣΕΡΒΙΑ
Μάρτιος 13 – 15, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Βελιγράδι - H πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Σερβίασ. Θ πόλθ βρίςκεται
ςτθ ςυμβολι των δφο ποταμϊν, του Δοφναβθ και του ποταμοφ Σάβα, ςτο
ςταυροδρόμι των πολιτιςμϊν τθσ Δυτικισ και τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Ζχει
2.800.000 εκατομμφρια κατοίκουσ. Το Βελιγράδι ζχει πολφ ταραχϊδθ ιςτορία και
είναι μία από τισ παλαιότερεσ ςτθν Ευρϊπθ. Αποτελεί όχι μόνο τθν ζδρα τθσ
κυβζρνθςθσ οργανιςμϊν και ιδρυμάτων, αλλά και του τουριςμοφ, του εμπορίου,
τθσ βιομθχανίασ, των μεταφορϊν κακϊσ και οικονομικό, πολιτιςτικό, επιςτθμονικό
και εκπαιδευτικό κζντρο. Το Βελιγράδι είναι το κζντρο του ςερβικοφ πολιτιςμοφ και
τθσ τζχνθσ, θ ζδρα των υψθλότερων κρατικϊν και εκνικϊν πολιτιςτικϊν ιδρυμάτων
και τζχνθσ όπωσ: θ Σερβικι Ακαδθμία Τεχνϊν και Επιςτθμϊν, θ Εκνικι Βιβλιοκικθ
τθσ Σερβίασ, το Εκνικό Μουςείο, το Εκνικό Θζατρο και το Πανεπιςτιμιο των Τεχνϊν.
Στο ζδαφοσ του Βελιγραδίου, βρίςκονται τα ςθμαντικότερα ζργα τθσ
αρχιτεκτονικισ: το Κάςτρο του Καλεμζγδαν, πολιτιςτικά μνθμεία και άλλοι
πολιτιςτικοί κθςαυροί, αρχαιολογικοί χϊροι ανεπτυγμζνου πολιτιςμοφ και
κουλτοφρα από τθν προϊςτορία μζχρι ςιμερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1θ μζρα - 13/03 Άφιξθ ςτθ Βελιγράδι. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για
ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 14/03 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο κάςτρο Καλεμζγδαν, ςτθν Πλατεία Δθμοκρατίασ
ςτθν Οδό Knez Mihailova, εκκλθςία Αγ. Σάββα κτλ...). Δειπνο. Προαιρετικι κρουαηιζρα με πλοιάριο,
ζξοδοσ ςε εςτιατόριο ι ςε κλάμπ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα -15/03 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.
*Ταξίδι ςτο Βελιγράδι-Ταξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Srbija

***

www.hotelsrbija.com

79€
*επιπλζον μζρα 39 €

Hotel Balasevic

***

www.centarbalasevic.rs

69€
*επιπλζον μζρα 34 €

HotelPanorama

***

www.zakpanorama.com

69€
*επιπλζον μζρα 34 €

Hotel N

***

64€
*επιπλζον μζρα 30 €

Hotel Royal

**

www.hotelroyal.rs

64€
*επιπλζον μζρα 30e

Hostel/Studentski_dom

44€
*επιπλζον μζρα 22€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό, δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
•Κόςτοσ μεταφοράσ με λεωφορείο, ανά άτομο 8€
•Οδθγόσ για τθν περιιγθςθ του Βελιγραδίου 80-90€ (τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα)
•Μεταφορά από αεροδρόμιο του Βελιγραδίου ςτο ξενοδοχείο:
-OW (μονι διαδρομι) -ζωσ 30 επιβάτεσ 180€
-OW (μονι διαδρομι) -ζωσ 50 επιβάτεσ 200€
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι –με πλιρεσ μενοφ και ζνα ποτό:
- Εςτιατόριο "Cukaricki san" 12€
- Skadarlija 18€
•Κλαμπ 5€
•Βόλτα με πλοιάριο 5€
•Ηωολογικόσ κιποσ 3,5€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/θμζρα):
Ξενοδοχείο Ν/ Royal
22€,
Ξενοδοχείο Panorama / Balasevic 24€
Ξενοδοχείο Srbija
26€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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