
                          ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΠΓΔΜ  

   8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ  

                                    21-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

   

                          Σε συνεργασία με το ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL  

      και τον Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ  

 

1.Πέμπτη 21/11 ΑΘΗΝΑ-ΝΙΣ. 

Αναχώρηση από την Αθήνα με πούλμαν με προορισμό τη Νις. Δείπνο και διανυκτέρευση 

στο ξενοδοχείο ΤΑΜΙ 4*. 

2.Παρασκευή 22/11 ΝΙΣ-ΣΟΠΟΤΣΑΝΙ-ΣΤΟΥΝΤΕΝΙΤΣΑ-ΖΙΤΣΑ-ΚΡΑΛΙΕΒΟ. 

Αναχώρηση για την κοιλάδα των Βασιλέων στη ΝΔ. Σερβία. Επίσκεψη των 3 

εμβληματικών μοναστηριών της Βυζαντινής Σερβίας (12ος-13ος αιώνας) που συνδέονται με 

την ίδρυση του Μεσαιωνικού Σερβικού Βασιλείου και της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας του. Οι 

τοιχογραφίες τους συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της 

Βυζαντινής ζωγραφικής της εποχής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ΟΥΝΕΣΚΟ 

συμπεριέλαβε τη Σοπότσανι και τη Στουντένιτσα στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Άφιξη στο Κράλιεβο ( πόλη των βασιλέων) που πήρε το όνομά του το 1882 όταν η Σερβία 

ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο Βασίλειο και ο Μίλαν Ομπράντοβιτς, πρώτος βασιλιάς της 

σύγχρονης εποχής  στέφθηκε στο γειτονικό μοναστήρι της Ζίτσα. Δείπνο και 

διανυκτεύρευση στο ξενοδοχείο CRYSTAL 4*. 

3.Σάββατο23/11  ΚΡΑΛΙΕΒΟ -ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ-ΡΑΒΑΝΙΤΣΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. 

Αναχώρηση για τα μοναστήρια της κοιλάδας του Μοράβα (Μανάσιγια και Ραβάνιτσα), 

βόρεια της Νις.  Πρόκειται για καστρομονάστηρα που περιβάλλονται από εντυπωσιακά 

τείχη με πύργους. Κτισμένα στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα αποτελούν 

την κορυφαία έκφραση της Σχολής του Μοράβα και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής τέχνης 

στη Σερβία. Άφιξη στο Βελιγράδι, δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο CITY 4*. 

4.Κυριακή 24/11 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. 

Ημέρα αφιερωμένη στην εξερεύνηση της πρωτεύουσας της Σερβίας. Πανοραμικός γύρος 

του κέντρου με το πούλμαν ( Κοινοβούλιο, Μητρόπολη, Βασιλικό Ανάκτορο…). Επίσκεψη 

της εκκλησίας του Αγ. Σάββα και του Φρουρίου Καλεμεγκντάν, απ’όπου απολαμβάνει 

κανείς πανοραμική θέα της πόλης και της συμβολής των ποταμών Σάββα και Δούναβη. 

Δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε και τον πύργο της Φυλακής του Ρήγα και των 

συντρόφων του. Βόλτα στον πεζόδρομο Κνεζ Μιχαίλοβα, κεντρική αρτηρία του ιστορικού 

κέντρου. 



5.Δευτέρα 25/11 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ- ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ- ΣΡΕΜΣΚΙ 

ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. 

Αναχώρηση προς την περιοχή της Βοιβοντίνα, βόρεια του Βελιγραδίου. Άφιξη στην 

πρωτεύουσά της, Νόβι Σαντ, δεύτερη πόλη σε πληθυσμό της Σερβίας, με άψογα 

διατηρημένο ιστορικό κέντρο.  Επίσκεψη του εντυπωσιακού Φρουρίου Πετροβαραντίν, 

κτισμένου από αυστριακούς μηχανικούς πάνω σε λόφο στη δεξιά όχθη του Δούναβη. 

Συνεχίζουμε προς την κοιλάδα της Φρούσκα Γκόρα, ένα από τα εθνικά πάρκα της χώρας 

και γνωστή οινοπαραγωγό περιοχή. Επίσκεψη του μοναστηριού Κρούσεντολ (16ος αιώνας) 

και της μπαρόκ πόλης Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Επιστροφή στο Βελιγράδι.  

6.Τρίτη 26/11 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΣΜΕΝΤΕΡΟΒΟ-ΒΙΜΙΝΑΤΣΙΟΥΜ-ΛΕΠΕΝΣΚΙ 

ΒΙΡ-ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ-ΝΙΣ. 

Αναχώρηση για το φρούριο Σμεντέροβο στα ανατολικά του Βελιγραδίου ( 15ος αιώνας). Η 

πτώση του στα χέρια των Οθωμανών το 1459 σηματοδοτεί το τέλος του μεσαιωνικού 

Σερβικού Βασιλείου. Επίσκεψη της Ρωμαικής πόλης της αρχαίας Δακίας Βιμινάτσιουμ, ένα 

από τα σημαντικότερα λιμάνια της αυτοκρατορίας στο Δούναβη. Συνεχίζουμε προς το 

θρυλικό πέρασμα του Μεγάλου Ποταμού, τις Σιδηρές Πύλες, στα σύνορα Σερβίας-

Ρουμανίας. Πρόκειται για ένα σύστημα τριών φαραγγιών, που έχει λαξεύσει ο Δούναβης 

στο πέρασμα των αιώνων. Επίσκεψη του Μεσολιθικού οικισμού  του Λεπένσκι Βιρ και του 

Μουσείου του. Άφιξη στη Νις, δείπνο και διανυκτέρευση. 

7.Τετάρτη 27/11 ΝΙΣ-ΣΚΟΠΙΑ-ΑΧΡΙΔΑ. 

Αναχώρηση για Σκόπια και Αχρίδα, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Επίσκεψη της 

Μητρόπολης της Αγ. Σοφίας (11ος ) και του Αγ. Κλήμεντος (13ος), που φιλοξενεί επίσης μία 

σημαντική συλλογή βυζαντινών εικόνων. Γνωριμία με την παλιά πόλη και τα τριώροφα 

αρχοντικά της. Δείπνο και διανυκτέρευση στην Αχρίδα. 

8.Πέμπτη 28/11 ΑΧΡΙΔΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ-ΑΘΗΝΑ. 

Αναχώρηση για το Μοναστήρι (Μπίτολα) με την έντονη ελληνική παρουσία ως τις αρχές 

του 20ου αιώνα. Επίσκεψη της αρχαίας Ηράκλειας Λυγκηστίδος, πόλης που ιδρύθηκε από 

τον Φίλλιπο Β και άκμασε στα ελληνιστικά και ρωμαικά χρόνια λόγω της γειτνίασής της με 

την Εγνατία Οδό. Αναχώρηση για Αθήνα. 

Τιμή συμμετοχής: 640 ευρώ. Επιβάρυνση Μονόκλινου: 100 ευρώ. 

Η τιμή περιλαμβάνει: Μετακίνηση με σύγχρονο, τουριστικό λεωφορείο, 

Ημιδιατροφή (πρωινό-δείπνο), Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα, Διόδια, Φόροι συνόρων και ξενοδοχείων, Ασφάλεια ταξιδιού, 

Χρήσιμα έντυπα για το ταξίδι, Έμπειρος συνοδός του γραφείου. 

Δεν περιλαμβάνονται: Αχθοφορικά, Είσοδοι στα μνημεία, μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους. 

Προθεσμία εξόφλησης όλου του ποσού: 11 Νοεμβρίου. 

 


