Πανόραμα Κεντρική ς Ευρώπης 6,7ημ ,
Χ ριστουγεννα ,ο, δικως
1 η Μέρα : Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι - Ξενάγηση πόλης - (Μνημειακό κέντρο του
Τίτο )650χλμ
Συγκέντρωση πολύ νωρίς το πρωί (01.00) στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα
Ελληνοσκοπιανά σύνορα ( τελωνείο Ευζώνων ), μετά τον συνοριακό έλεγχο στάση στα
αφορολόγητα καταστήματα για πιθανές αγορές. Διέλευση των Σκοπιανών και Σερβικών
συνόρων , περνώντας περιφερειακά από διάφορες πόλεις με στάσεις για ξεκούραση και
γεύμα. Τέλος άφιξη στην πόλη του Βελιγραδίου όπου θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης.
Η γνωριμία μας με τη "Λευκή Πόλη των Βαλκανίων" όπως είναι γνωστό το Βελιγράδι , θα
ξεκινήσει με την πανοραμική μας ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου, από το περίφημο
φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της πόλης, χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή
των ποταμών Σάβα και Δούναβη, με τη μοναδική θέα προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν.
Θα περπατήσουμε προς τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της οδού
Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του
19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και
εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το νέο Βελιγράδι αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο
στον ποταμό Σάββα που χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το μοντέρνο
Βελιγράδι και θα επιστρέψουμε περνώντας από τη νέα γέφυρα Άντα, για να γνωρίσουμε ένα
από τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα
προχωρήσουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το
"σπίτι των λουλουδιών", το μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για να φθάσουμε στο Ναό
του Αγίου Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες στο κόσμο. Η περιήγηση μας
τελειώνει με τη γνωστή πλατεία Σλάβια, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον
τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της
Δημοκρατίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η Μέρα Βελιγράδι - Μπρατισλάβα Ξενάγηση πόλης 570χλμ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την πόλη που χτυπάει η καρδιά
της χώρας , την Μπρατισλάβα. Άφιξη στην μία από τις νεότερες σήμερα πρωτεύουσες της
Ευρώπης. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα
κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ.Μιχαήλ.
Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος .
3η Μέρα Μπρατισλάβα - Βιέννη 6Οχλμ - Ξενάγηση πόλης - Πράγα 33Οχλμ
Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη όπου θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση πόλης. Θα
θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της ΣαβοΤας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του
Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας

