
Με την ευθύνη του 
ταξιδιωτικού γραφείου

210 41 30 007

ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΈΙΣ ΘΈΣΈΩΝ: 
ΠΑΤΗΡ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑΣ - 698 10 40 520 - 210 50 13 108 
ΚΑΊ ΚΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - 697 27 87 685

Προσκύνηματική
εκδρομή
στο 
ΣΤΟ ΑΓΙΟ 
ΟΡΟΣ ΤΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΣΕΡΒΙΑ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
διοργανώνει

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Τιμή κατ’ άτομο 
σε δίκλινο δωμάτιο
ΜΟΝΟ

295 €
Μονόκλινο +100 €

3-8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

3-8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6

ημέρες
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ



1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΣΕΡΒΊΑ

Αναχώρηση από την βάση μας πολύ 
πρωί. Πρώτη στάση έξω από την Λαμία 
και μετά με τις κατάλληλες στάσεις θα 
φτάσουμε στα σύνορα των Σκοπίων. Η 
διαδρομή μας από εκεί και μετά απο-
κτά μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για τα 
ωραία τοπία αλλά και για αυτά πού θα 
μάθουμε για όλα τα μικρά σήμερα κρά-
τη της άλλοτε μεγάλης Γιουγκοσλαβίας. 
Αργότερα θα μπούμε στην Σερβία και 
η Διανυκτέρευση μας θα είναι στο Κρα-
γούγεβατς σε πολύ καλό ξενοδοχείο. 
Δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ: ΤΟΠΟΛΑ - ΒΕΛΊΓΡΑΔΊ - 
ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για 
την πόλη Τόπολα. Παλαιότερα ήταν 
ιστορικό και θρησκευτικό κέντρο των 
Σέρβων. Στο υψηλότερο σημείο της πό-
λης θα επισκεφτούμε την μοναδική εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου το διάσημο 
Όπλενατς - έχει χτιστεί από τον βασιλιά 
Πέτρο Α’ – και ξεχωρίζει διότι οι 725 ει-
κόνες που βρίσκονται στην εκκλησία 
αποτελούνται από πανέμορφα ψηφιδω-
τά. Συγκεκριμένα από σαράντα εκατομ-
μύρια ψηφίδες και δεκαπέντε χιλιάδες 
χρώματα. Στην ίδια πόλη βρίσκεται και 
η οικία (κονάκι) του πολύ γνωστού μας 
Καραγεώργη Σερβίας. Θα μάθουμε την 
ιστορία του θα βγάλουμε ωραίες φω-
τογραφίες. Συνεχίζουμε και μπαίνοντας 
στο Βελιγράδι θα επισκεφτούμε μία από 
τις μεγαλύτερες εκκλησίες της Ορθο-

δοξίας τον Άγιο Σάββα. Φτάνοντας στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης θα περπα-
τήσουμε στον πανέμορφο πεζόδρομο 
της οδού Κνεζ Μιχαϊλοβα και φυσικά 
θα έχουμε χρόνο για φαγητό ελεύθερα. 
Αργότερα θα δούμε το φρούριο Καλεμε-
γκτάν που βρίσκεται στην συμβολή των 
ποταμών Σάββα και Δούναβη και είναι 
γνωστό ως Ακρόπολη του Βελιγραδίου. 
Έκτός των ωραίων κτηρίων που θα δού-
με πχ. Κοινοβούλιο, Πατριαρχείο, κλπ θα 
γνωρίσουμε και τον Πύργο Νεμπόϊσα. 
Έκεί φυλακίστηκε και θανατώθηκε από 
τους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος. Μετά 
από όλα αυτά αναχωρούμε για την περι-
οχή Φρούσκα Γκόρα όπου θα διανυκτε-
ρεύσουμε. Δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ: ΜΟΝΗ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ - 
ΣΡΕΜΣΚΊ ΚΑΡΛΟΒΤΣΚΊ - ΝΟΒΊΣΑΝΤ - 
ΚΡΑΓΟΥΓΕΒΑΤΣ  

Σήμερα μετά το πρωινό μας η πρώτη 
μας επίσκεψη θα είναι στην ιστορική 
Μονή Κρούσεντολ.

Κτίστηκε το 1509 και χρησιμοποιήθη-
κε πολλές φορές σαν κρησφύγετο και 
ορμητήριο των επαναστατών Σέρβων 
εναντίον των Τούρκων. Θα μάθουμε 
την ιστορία του, θα προσκυνήσουμε και 
θα εντυπωσιαστούμε από την ομορφιά 
του χώρου. Συνεχίζουμε για την πόλη 
Μουσείο που προστατεύεται από την 
UNESCO και πραγματικά θα μαγευτούμε 
από την όμορφη πλατεία με τα ιστορικά 
κτήρια, όπως το Πατριαρχείο, η Θεολογι-
κή σχολή, η εκκλησία του Αγίου Νικολά-

ου, το πρώτο φαρμακείο κλπ. Θα έχουμε 
χρόνο για πολύ ωραίες φωτογραφίες 
και ένα καφεδάκι και θα συνεχίσουμε 
για την πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνας 
το πανέμορφο Νόβισαντ. Το Νόβισαντ 
με 390.000 κατοίκους είναι η δεύτερη 
μεγάλη πόλη της Σερβίας μετά το Βελι-
γράδι. Έκτός των άλλων που θα δούμε, 
θα φωτογραφήσουμε το μεγαλύτερο 
παραδουνάβιο κάστρο το Πετροβαρα-
ντίν. Έπάνω στο κάστρο υπάρχει ο πύρ-
γος του Ρολογιού που το έκτισαν για να 
βλέπει όλη η πόλη από παντού την ώρα. 
Έπίσης την ώρα έβλεπαν και οι ναυτι-
κοί που ταξίδευαν στον Δούναβη. Θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της 
πόλης και αργότερα θα αναχωρήσουμε 
για το Κραγούγεβατς.Το ξενοδοχείο μας 
βρίσκεται στον πεζόδρομο της πόλης. 
Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ΜΕΡΑ: ΜΟΝΗ ΜΑΝΑΣΑΓΊΑ - ΜΟΝΗ 
ΖΊΤΣΑΣ - ΚΡΑΛΊΕΒΟ - ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΕ-
ΣΟΝΤΩΝ ΚΡΑΓΟΥΓΕΒΑΤΣ

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 
για την Μονή Μανασάγια. Θα πάρου-
με μία διαδρομή μέσα από χωριά επί 
μιάμιση περίπου ώρα διασχίζοντας το 
Μάρκοβατς, το Δεσπότοβατς και έτσι 
έχουμε την άνεση να δούμε και την ζωή 
του μέσου Σέρβου εκτός από τα τουρι-
στικά σημεία που γνωρίζουμε συνήθως. 
Φτάνοντας στο Μοναστήρι σου κόβει 
την ανάσα η επιβλητικότητα του. Τα τεί-
χη του είναι πανύψηλα με πύργους σε 
κάθε γωνία. Έίναι κάτι το μοναδικό και 
αξίζει να πάρουμε πολλές φωτογραφί-

ες γιατί όμοιο του δεν θα δούμε σε όλη 
την Έυρώπη. Κτίστηκε το 1406 από τον 
Δεσπότη Στέφανο Λαζάρεβιτς για να 
στεγάσει το τάφο του. Έκεί εγκαταστά-
θηκαν μερικοί από τους πιο μορφωμέ-
νους μοναχούς της ορθόδοξης Έκκλησί-
ας της Σερβίας και εργάστηκαν για την 
τελειοποίηση της Σερβικής γλώσσας. 
Έπίσης μετάφρασαν πολλά έργα που 
εξαφανίστηκαν μετά από τις τουρκικές 
επιδρομές. Ακόμα και σήμερα οι μο-
ναχές μιλούν άπταιστα Αγγλικά και όχι 
μόνο. Συνεχίζοντας την περιήγηση μας 
στην κεντρική Σερβία, σε δύο ώρες και 
είκοσι λεπτά περίπου θα βρεθούμε στην 
περιοχή του Κράλιεβο. Έκεί θα επισκε-
φτούμε ένα ακόμη ιστορικό μοναστήρι 
την μονή της Ζίτσας. Κτίστηκε το 1206 
και η αρχιτεκτονική του και τα χρώματα 
του θυμίζουν μοναστήρι Αγίου  Όρους. 
Θα μάθουμε την ιστορία του και σας 
διαβεβαιώνουμε ότι μαθαίνοντας την 
ιστορία των μοναστηριών μαθαίνουμε 
και την ιστορία του τόπου. Η επόμενη 
επίσκεψη μας είναι στην πανέμορφη 
πόλη του Κράλιεβο όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. 
Το απόγευμα επιστρέφοντας στο Κρα-
γούγεβατς θα μας εξηγήσει η αρχηγός 
για μία μεγάλη σφαγή που έγινε από 
τους Γερμανούς και θα πάμε μέχρι το 
πάρκο μνήμης Sumarice όπως το ονο-
μάζουν σήμερα να δούμε το μνημείο και 
να απολαύσουμε από ψηλά την θέα της 
πόλης. Έπιστροφή στο ξενοδοχείο. Δ & Δ 

5η ΜΕΡΑ: ΚΡΑΓΟΥΓΕΒΑΤΣ - ΝΊΣ - ΚΑ-
ΛΟΤΊΝΑ - ΣΟΦΊΑ - ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ  

Αναχωρούμε από το Κραγούγεβατς μετά 
το πρωινό μας και σε λιγότερο από δύο 
ώρες θα είμαστε στην όμορφη πόλη του 
Νις. Το Νις είναι η γενέτειρα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Θα κάνουμε μία περιήγη-

ση στην πόλη, θα δούμε τα πιο ιστορικά 
σημεία και κτήρια και θα σταθμεύσουμε 
μπροστά στο ιστορικό κάστρο της πό-
λης όπου η πύλη μπροστά μας λέγεται 
η πύλη της Κωνσταντινούπολης. Έκεί 
ακριβώς αρχίζει και ο πεζόδρομος με 
τα μαγαζιά και θα έχουμε τον χρόνο να 
πιούμε και ένα καφεδάκι. Συνεχίζουμε 
τον δρόμο μας προς τα σύνορα της Κα-
λοτίνα και αφού περάσουμε θα μπούμε 
στην Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας για 
φαγητό, ψώνια στον πεζόδρομο, και για 
όσους δεν γνωρίζουν την Σόφια η αρχη-
γός θα τους κάνει μία ωραία περιήγηση 
στο ιστορικό κέντρο. Το απόγευμα ανα-
χωρούμε για το Μπόροβετς, το ωραιό-
τερο χιονοδρομικό κέντρο (65 χιλ) όπου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο μας στα 1350 
μέτρα υψόμετρο μέσα σε καταπληκτικό 
ελατόδασος. Αν φτάσουμε νωρίς μπο-
ρείτε να απολαύσετε την θερμαινόμενη 
πισίνα, το τζακούζι, χαμάμ κλπ δωρεάν. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ:  ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΣΑΝΤΑΝ-
ΣΚΊ - ΑΘΗΝΑ  

Αναχωρούμε στις 07: 30 και αποχαιρε-
τούμε αυτό το μοναδικό ελατόδασος. 
Περνώντας από το Σαντάνσκι την Πατρί-
δα του Σπάρτακου, όπως λένε οι ντόπιοι, 
αλλά και η ιστορία τους, θα μπούμε να 
το γνωρίσουμε. Το ΣΑΝΤΑΣΚΙ σήμερα 
φημίζεται για τα ζεστά ιαματικά νερά 
του, για το κλίμα και την καλή αγορά 
του. Έλεύθερος χρόνος για βόλτα στον 
πεζόδρομο, ψώνια αναμνηστικά. Μετά 
την επίσκεψη συνεχίζουμε τον δρόμο 
μας με προορισμό τα σύνορα. Η επό-
μενη στάση μας θα είναι για γεύμα στο 
self-service του Πλαταμώνα, και με τις 
ανάλογες στάσεις από εκεί και κάτω θα 
φτάσουμε με το καλό στη βάση μας σε 
μια λογική ώρα. 

Σημείωση: 
• Για  την συμμετοχή σας στην εκδρομή  

χρειάζεται ταυτότητα με λατινικούς 
χαρακτήρες . 

• Η ταυτότητα με το γράμμα Φ δεν 
ισχύει .

• Με την εγγραφή σας παρακαλούμε 
100 ευρώ προκαταβολή και 
φωτοτυπία της ταυτότητα σας.    

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ-ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ-ΦΡΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ-ΝΙΣ-ΣΟΦΙΑ

• Πούλμαν υπερυψωμένο  νέας  
τεχνολογίας με πεπειραμένο οδηγό 

• 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
επιλεγμένα από το γραφείο μας

• 5 πρωινά σε μπουφέ και 5 δείπνα
• (4 μενού και 1 μπουφέ) 
• Καθημερινές περιηγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα 
• Αρχηγός του γραφείου σε όλη την 

διάρκεια του ταξιδιού με γνώσεις 
• Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής 

ευθύνης 
• HOTEL KRAGUJEVAC 3***+
• HOTEL PARK 4****
• HOTEL EUPHORIA 4**** BOROVETS

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


