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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5ημ. οδικό με τον
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ στο FINAL4!
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ!
Αναχώρηση :

17 Μαΐου ‘18

1η μέρα (ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ): ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα και επιβίβαση στο λεωφορείο. Αναχώρηση για
την πόλη Νίς. Ενδιάμεση στάση για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της εκδρομής και το
μεσημέρι έλεγχος διαβατηρίων/αστ. ταυτότητας στα σύνορα. Το βράδυ άφιξη στην Νις.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΙΟΥ): ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση με το λεωφορείο μας για το Βελιγράδι.
Άφιξη στο Βελιγράδι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη
συγκέντρωση μας στο λόμπι του ξενοδοχείου για την μεταφορά στο γήπεδο και την
παρακολούθηση των ημιτελικών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μετά το τέλος των αγώνων.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα (ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ): ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πλήρης ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι,
στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Θα κάνουμε την πανοραμική περιήγηση της
πόλης, που σφύζει από τέχνη και ζωή. Θα δούμε το φρούριο-πάρκο Καλεμέγκνταν, τον
Πύργο Νεμπόιτσκα, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την
Πλατεία Δημοκρατίας με το Εθνικό Θέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάββα (τη
μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη), το κτήριο του Κοινοβουλίου κ.λπ. Χρόνος
ελεύθερος στον πεζόδρομο του Πρίγκιπα Μιχαήλ (Knez Mihailova). Το απόγευμα μας
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα (ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ): ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ)–ΤΕΛΙΚΟΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη συγκέντρωση μας στο λόμπι του
ξενοδοχείου για την μεταφορά στο γήπεδο και την παρακολούθηση των τελικών. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα (ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ): ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη αργά το βράδυ στο Σύνταγμα.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο

295 €
395 €

Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
 Πρωινό καθημερινά .
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
 Τοπικός ξεναγός στο Βελιγράδι .
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Εισιτήρια αγώνων.
 Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά .

