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1
η
  ΗΜΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ   7/4/2016 (Καρδίτσα – Βελιγράδι   853 χλμ.)  

           Αναχώρηση  ώρα 04.00’ π.μ. από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, μέσω της   

Εθνικής  οδού,   με  πρώτη  στάση  στον   Κορινό Πιερίας (Olympus Plaza). Επόμενη στάση 

μας στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, όπου θα έχουμε την ευκαιρία μας να ψωνίσουμε στα 

Duty Free.  Στη συνέχεια διερχόμαστε χωρίς στάση μέσα από τη FYROM και περνάμε στη 

ΣΕΡΒΙΑ, με στάση μόνο στον απαραίτητο χρόνο διέλευσης από το συνοριακό σταθμό. Στάση 

για μεσημεριανό φαγητό στο Motel Predejane (www.motel-predejane.com), πριν την πόλη NIS, 

όπου ισχύει έκπτωση 50% για τα μέλη της ΙΡΑ. 

          Άφιξη στο  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  (www.tob.rs) περίπου στις 16:00’ και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο 88ROOMS (www.88rooms.com) και ξεκούραση. 

         Στις 18:30’ με χαλαρό ρυθμό κάνουμε την πρώτη γνωριμία μας με το Βελιγράδι που 

περιλαμβάνει βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο Cara Dusana και κατάληξη στο πανέμορφο 

πάρκο Kalemegdan, όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά τη θαυμάσια θέα που προσφέρει το σημείο 

όπου ενώνονται οι δύο μεγάλοι ποταμοί της πόλης, Σάβας και Δούναβης.  

         Στις 21:00’ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για το δείπνο και διανυκτέρευση.    

 

2
η
  ΗΜΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/4/2016  (Βελιγράδι) 

            Στις 09:30’ και αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την σέρβικη 

πρωτεύουσα. Θα δούμε το φρούριο Kalemegdan με τους πύργους, τις πολεμίστρες και τα 

οχυρώματα από την εποχή της Αναγέννησης. Θα δούμε επίσης τον πύργο Nebosja, που ήταν η 

φυλακή του Ρήγα Φεραίου. Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Σάββα, το 

Εθνικό μουσείο, το Πολεμικό μουσείο, ενώ κατά μήκος της λεωφόρου των Επαναστάσεων θα 

δούμε το Κοινοβούλιο, ένα κλασικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής και το Πατριαρχείο. 

           Στις 14:00’ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για λήψη γεύματος και ξεκούραση.  

          Μετά από τις απαραίτητες ανάσες, στις 17:00’ θα συνεχίσουμε την ξενάγηση μας στο 

Βελιγράδι και θα επισκεφτούμε τα γραφεία της ΙΡΑ, όπου θα μας υποδεχτούν επίσημα οι 

συνάδελφοι. Ακολούθως θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για τις αγορές μας και ότι άλλο επιθυμεί 

ο καθένας. 
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3
η
  ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ  9/4/2016  (Βελιγράδι – Νόβι Σαντ - Νις   420 χλμ.)  

               Μετά  το  πρωινό,  παίρνουμε  τις  αποσκευές  μας και αναχωρούμε από το ξενοδοχείο 

στις 08:30’, για το πανέμορφο ΝΟΒΙΣΑΝΤ (www.novisad.rs), την «Αθήνα της Σερβίας» όπως 

την αποκαλούν. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, τον Καθεδρικό Ναό, 

το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Κατόπιν οι τοπικοί 

συνάδελφοι θα μας ξεναγήσουν στη Σχολή της Αστυνομίας και θα απολαύσουμε το γεύμα μας 

πριν αναχωρήσουμε για το ΝΙΣ (www.visitnis.com).    

              Στις 17:00’ τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας, TAMI RESIDENCE 

(www.tamiresidence.com ) και απολαμβάνουμε λίγες στιγμές ξεκούρασης. 

              Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στην πόλη και στη 

συνέχεια το βράδυ θα πάρουμε το δείπνο μας σε ταβέρνα με τοπικές γεύσεις. (προαιρετικό) 

             Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Για όποιον επιθυμεί, προαιρετικά, 

διασκέδαση στην ολοζώντανη πόλη του ΝΙΣ. 

   

 4
η
  ΗΜΕΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ  10/4/2016 (Νις - Καρδίτσα   594 χλμ.)  

            Στις 08:30’, προαιρετικά για όποιον επιθυμεί , θα κατευθυνθούμε στον Ιερό Ναό της 

Παναγίας, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία που θα τελέσει, σε σέρβικη και 

ελληνική γλώσσα, ο π. Ειρηναίος, τακτικός επισκέπτης της Μονής Σπηλιάς.  

          Μετά  την επιστροφή μας,   στις  10:00’ ,  μαζεύουμε   τις  αποσκευές μας και 

επιβιβαζόμαστε  στο  λεωφορείο  με προορισμό την Αστυνομική Διεύθυνση, όπου θα 

ξεναγηθούμε από τους συναδέλφους. Στη συνέχεια, κατά την περιήγηση μας στο Νις, γενέτειρα 

του Μ. Κωνσταντίνου, θα επισκεφτούμε αρχικά τον Πύργο των Κρανίων – το γνωστό Cele 

Kula. Στη συνέχεια θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο της παλιάς πόλης του Νις και θα 

καταλήξουμε στο Φρούριο δίπλα στο ποτάμι. Στις 13:30’ θα πραγματοποιηθεί φιλικός 

ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην ομάδα μας και την αντίστοιχη του ΝΙΣ, τον οποίο μπορεί 

όποιος επιθυμεί προαιρετικά να παρακολουθήσει. Για τους υπόλοιπους θα υπάρχει ελεύθερος 

χρόνος.  

           Στις 15:00’ θα απολαύσουμε το γεύμα μας στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά παίρνουμε το 

δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα, ακολουθώντας το αντίθετο δρομολόγιο με τις αντίστοιχες 

στάσεις.  Άφιξη αργά  το  βράδυ  στην  πόλη  μας  . 

 

                                                                   ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ   ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ 
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι  εκδρομείς πρέπει  να  τηρούν  ακριβώς  την ώρα  αναχώρησης  μετά  από  κάθε  στάση. 

Αλλαγή  του  προγράμματος  μπορεί  να γίνει  με απόφαση των διοργανωτών της εκδρομής, εφόσον  αυτό 

εξυπηρετεί , χωρίς  να  παραληφθει  κάτι  από  τις  επισκέψεις  μας (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών). 

Οι  προαιρετικές  επισκέψεις   πραγματοποιούνται  εφόσον  υπάρχει  συμμετοχή  άνω  των 15  ατόμων . 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται: 

Μεταφορά  με  πούλμαν  50  θέσεων  του  γραφείου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

3  διαν/σεις  με  πρωινό  μπουφέ   σε  ξενοδοχείο  **** {σε  δίκλινα δωμάτια  }, εκ των οποίων δύο(2) στο 

Βελιγράδι και μία(1) στη Νις. 

Ασφάλεια αστικής  ευθύνης .  

Επίσημος  Συνοδός -  Ξεναγός από την Ελλάδα .  

Ένα (1)γεύμα ή δείπνο την ημέρα (στα ξενοδοχεία) 

Δεν  περιλαμβάνονται :  
Το  Μονόκλινο  δωμάτιο που  επιβαρύνεται  με  60  ευρώ  ( για   3  διαν/σεις ). 

Είσοδοι  στα  μουσεία. 

Ποτά ,   νερά ,  φιλοδωρήματα  στα γεύματα. 

Ότι  αναφέρεται  ως  προαιρετικό  στο  πρόγραμμα . 

 
  

Τηλέφωνα υπευθύνων 

 

ΚΑΤΣΙΦΟΣ Χρήστος         00306973851710  

ΛΑΖΑΡΟΥ Αθανάσιος        00306984339112   

ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος       00306944145510 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

 

 

 
 

 


