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Αναχώρηση: 30/12 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ην Βειηγξάδη. Άθημε, παξαιαβή από 

ηνπο αληηπξνζώπνπο καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα πξόγεπκα θαη άκεζε παξαιαβή 

δσκαηίσλ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε. Νσξίο ην απόγεπκα μεθηλνύκε κε ηα πόδηα λα 

γλσξίζνπκε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Θα πεξάζνπκε ηελ θεληξηθή εκπνξηθή νδό Κλέδ 

Μηραήινβα, ηελ πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ην ζηληξηβάλη θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην θξνύξην/πάξθν 

Καιεκεγθηάλ γηα κηα κνλαδηθή παλνξακηθή ζέα ησλ πνηακώλ άββα θαη Γνύλαβε θαη ηεο λέαο 

πόιεο ηνπ Βειηγξαδίνπ. Αθνινύζσο ζα δνύκε από καθξηά ηνλ πύξγν Νεπόηζα όπνπ καξηύξεζε 

από ηνπο Σνύξθνπο ν Ρήγαο Φεξαίνο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. Σν 

βξάδπ κπνξείηε λα δνθηκάζηε ηελ ηύρε ζαο ζην θαδίλν ή απνιαύζεηε ην πνηό ζαο ζε έλα από ηα 

κπαξάθηα πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ Γνύλαβε.  

 

2η μέρα: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ 

Μεηά ην πξόγεπκα παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα πεξάζνπκε από ην Κνηλνβνύιην, ην 

Γεκαξρείν, ην Πξνεδξηθό Μέγαξν, ην έξβηθν Παηξηαξρείν θαη ηε Μεηξόπνιε. Αθνινύζσο ζην 

λέν Βειηγξάδη ζα δνύκε ηελ κνληέξλα πιεπξά ηεο πόιεο. πλερίδνπκε γηα ηελ Οξζόδνμε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ άββα, ην πάξθν Σόπζηληεξ θαη ηελ αξηζηνθξαηηθή πεξηνρή Νηέληηληε. 

Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό ή θαθέ (πξναηξεηηθά) ζηελ παξαδνπλάβηα πεξηνρή Εέκνπλ. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη απόγεπκα ειεύζεξν ζηε δηάζεζε ζαο. Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

3η μέρα: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ - ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΧΟΠΟΒΟ - ΡΔΜΚΙ ΚΑΡΛΟΒΣΙ - ΝΟΒΙ ΑΝΣ 

Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηηο βόξεηεο πεξηνρέο ηεο εξβίαο. Πξώηνο ζηαζκόο ην Μνλαζηήξη 

Χόπνβν, έλα από ηα πνιιά Μνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο Φξνύζθα Γθόξα. Θα ζπλερίζνπκε κε ηελ 

θσκόπνιε ξέκζθη Κάξινβηζη όπνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο ζα δνύκε θηίξηα πινύζηαο 

αξρηηεθηνληθήο όπσο ην παιηό Παηξηαξρείν, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην πξώην 

έξβηθν Γπκλάζην θ.α. εηξά έρεη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο εξβίαο ην Νόβη αλη. 

Δπίζθεςε ηνπ θξνπξίνπ Πεηξνβαξαληίλ, ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ 

θεληξηθνύ πεδόδξνκνπ.  Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο ζηελ όκνξθε απηή 

πόιε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. Σν βξάδπ απνιαύζηε  ην πνηό ζαο 

ζηελ πεξηνρή Μπέηνλ Χάια. 

 

4η μέρα: ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη ηειεπηαία κέξα ζηε δηάζεζε ζαο. Κάληε έλα πεξίπαην ζην δηάζεκν πεδόδξνκν 

Κλέδ Μηραήινβα κε ηα θνκςά θαηαζηήκαηα. Απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο ζηηο όκνξθεο θαθεηέξηεο 

θαη θάληε ηα ςώληα ζαο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην αξγά ην βξάδπ γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε 

ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα ηα μεκεξώκαηα ηεο 5εο κέξαο.  

 

Περιλαμβάνονται: 
● Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βειηγξάδη–Λάξλαθα κε ηηο έξβηθεο Αεξνγξακκέο. 

● Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.  

● Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά. 

● Γηακνλή γηα 3 βξάδηα ζην θεληξηθό μελνδνρείν Mercure Belgrade Excelsior 4* ή παξόκνην.  

● Early check in κε επηπιένλ πξόγεπκα ηελ πξώηε κέξα ηεο άθημεο. 

● Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά.  

● 3 δείπλα ζην μελνδνρείν. 

● Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε Διιελόθσλν μελαγό. 

● Φ.Π.Α. 

 

Γεν περιλαμβάνονται: 



 

 

  

● Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 

● Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 

● Πνηά ζηα γεύκαηα. 

● Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.  

● Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 

 

 

Πτήσεις: 

30/12 Λάξλαθα – Βειηγξάδη  JU 507 04:05 – 05:45 

02/01 Βειηγξάδη – Λάξλαθα  JU 506 23:55 – 03:20 

 

 

             Σιμές ανά άτομο: 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΓΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΓΙ 

30/12 €599 €780 €429 

 

 


