
Κρουαζιέρα στο Δούναβη 

Κάντε από τώρα κράτηση για μια μοναδική κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη και 
εξοικονομήστε χρήματα !!!  

Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη Λευκή Πόλη της Ευρώπης και θα περιπλανηθούμε 
κάτω από το επιβλητικό κάστρο της πόλης  ... Η φωτογραφική μηχανή επιβάλλεται!!!  

Η κρουαζιέρα διαρκεί 1 ώρα και πραγματοποιείται το πρωί στις 09:00 (το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ώρας της εκδρομής με βάση την οποιαδήποτε 
αλλαγή στο πρόγραμμα της εκδρομής). Εσείς διαλέγετε την ημέρα διεκπεραίωσης της 
σύμφωνα πάντα με το πακέτο που κλείσατε (αριθμός διανυκτερεύσεων και ημερομηνίες 
ταξιδιού) ! 

Προσοχή! Για να πραγματοποιηθεί η κρουαζιέρα απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχής (30 άτομα) και θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. 

Τιμή κατά την κράτηση 15.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 18.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 20.00€ 

 

Ξενάγηση Πόλης - Βελιγράδι 

Ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου! 

Η ξενάγηση μας ξεκινάει από την εκκλησιά του Άγιου Σάββα τη μεγαλύτερη ορθόδοξη 
εκκλησία εν λειτουργία και τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Αγία Σοφιά της 
Κωνσταντινούπολης. Μετέπειτα Θα κατευθυνθούμε με το λεωφορείο στο Kalemegdan, το 
φρούριο της πόλης με υπέροχη θεά προς τους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Εκεί θα 
περιπλανηθούμε σε όλο το φρούριο και η ξεναγός μας θα μας ενημερώνει τι είναι το κάθε 
τι που βλέπουμε. Το τέλος της ξενάγησης μας οδηγεί στον μεγάλο πεζοδρόμο της 
Πλατείας Δημοκρατίας. 

Η ξενάγηση πραγματοποιείται τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού, διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά 
και πραγματοποιείται από Ελληνόφωνο ξεναγό! 

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι είσοδοι στα μουσεία. 

Τιμή κατά την κράτηση 5.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 5.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 10.00€ 

 

Εκδρομή στο Άβαλα 

Εκδρομή στο βουνό Άβαλα! 



Το Βουνό Αβάλα βρίσκεται 16χλμ νοτιοανατολικά του Βελιγραδίου. Εκεί είναι ο πύργος 
τηλεπικοινωνιών Αβάλα με ύψος 204 μέτρα, ο υψηλότερος των Βαλκανίων και με 
πανοραμική θέα σε όλο το Βελιγράδι. Αφού απολαύσουμε την φανταστική θεά και 
κατεβούμε από τον πύργο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό και καφεδάκι. 

Η εκδρομή συμπεριλαμβάνει την μεταφορα με τουριστικό λεωφορείο και ξενάγηση. 

Η εκδρομή αναχωρεί το μεσημέρι από το Βελιγράδι και έχει επιστροφή το απόγευμα! 
Εσείς διαλέγετε την ημέρα διεκπερέσωσης της σύμφωνα πάντα με το πακέτο που 
κλείσατε (αριθμός διανυκτερεύσεων και ημερομηνίες ταξιδιού) ! 

Προσοχή! για να πραγματοποιηθεί η εκδροή απαιτείτε ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 
(30 άτομα) και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

Τιμή κατά την κράτηση 10.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 10.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 15.00€ 

 


