ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημέρα 1η

Αθήνα - Νις

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το Νις της Σερβίας, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά
το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η

Νις - Μονή Ραβάνιτσα - Βελιγράδι

Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στο Νις (Ναϊσσός ή Νίσσα), η οποία είναι χτισμένη στις όχθες
του ποταμού Νισάβα και είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη μεσαιωνική Μονή Ραβάνιτσα, η οποία χτίσθηκε μεταξύ του
1375 και 1377 ως δωρεά του Πρίγκηπα Λάζαρου της Σερβίας, ο οποίος ετάφη εδώ μετά το
θάνατό του στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου την ημέρα του Άγιου Βίτου, στις 28 Ιουνίου 1389. Η
Μονή περιστοιχιζόταν από ένα τείχος με επτά πύργους, του οποίου ένα μέρος μόνο σώζεται. Ο
ναός είναι αφιερωμένος στην Ανάληψη του Κυρίου και μέσα του βρίσκεται ο Τάφος και τα Άγια
Λείψανα του Πρίγκηπα Λαζάρου.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 3η

Νόβι Σαντ - Φρούσκα Γκόρα

Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει ολοήμερη εκδρομή στην πόλη Νόβι Σαντ (90 χλμ. περίπου) και
στο Εθνικό πάρκο Φρούσκα Γκόρα. Στη διαδρομή μας προς το Νόβι Σαντ, θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ, στην πόλη Kovilj, η οποία ιδρύθηκε τον 13 ο αιώνα
και την Ιερά Μονή της Αναστάσεως του Κυρίου στην πόλη Kac. Συνεχίζουμε για το Νόβι Σαντ, την
πρωτεύουσα της βόρειας σερβικής επαρχίας Βοϊβοντίνα και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Σερβίας, μετά από το Βελιγράδι. Σε μία βραχώδη πλαγιά στη βάση του Όρους Φρούσκα Γκόρα,
σήμερα βρίσκεται το μεγάλο κάστρο-φρούριο Πετροβαραντίν, το οποίο υπήρξε ο τόπος πολλών
στρατιωτικών οχυρών τα τελευταία 2.000 χρόνια για Κέλτες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Ούγγρους,
Τούρκους και Αυστριακούς και ονομάζεται συχνά το Γιβραλτάρ του Δούναβη.
Μόλις 20 χλμ. από το Νόβι Σαντ, το Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα είναι το πραγματικό στολίδι
της Βοϊβοντίνας. Το βουνό Φρούσκα Γκόρα, γνωστό και ως το Άγιο Όρος της Σερβίας,
συγκεντρώνει 17 ορθόδοξα μοναστήρια που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα και έχουν
κηρυχθεί Μνημεία Πολιτισμού Εξαιρετικής σημασίας της Σερβίας. Εδώ θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χτισμένη τον 16 ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Στο Βελιγράδι

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την περιήγησή μας στο Βελιγράδι. Χτισμένο στη
συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, το Βελιγράδι θεωρείται μία από τις παλαιότερες
πόλεις της Ευρώπης και μία από τις πιο πράσινες. Ευρισκόμενο στο κέντρο των Βαλκανίων, το
Βελιγράδι έχει υποφέρει περισσότερες μάχες από κάθε άλλη πρωτεύουσα και κρατά το ρεκόρ
στον αριθμό για το πόσες φορές ισοπεδώθηκε, περισσότερες από 40 σε ολόκληρη την ιστορία
του. Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ, χτισμένη τον 14 ο αιώνα
και την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου. Αμέσως μετά θα μεταβούμε στην πλατεία Βρακάρ
όπου δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής Ναός του Αγίου Σάββα, ιδρυτή της Σερβικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Ο Ναός είναι ο μεγαλύτερος εν ενεργεία Ορθόδοξος Ναός στον κόσμο. Στη συνέχεια
θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε το μνημείο του Ίβο Άντριτς, ποιητής και
συγγραφέας και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας και τα Παλαιά Ανάκτορα, στην ίδια
ευθεία, όπου φιλοξενούν το συνεδριακό χώρο της πόλης αλλά και το προεδρικό γραφείο της
χώρας. Από την οδό του πρίγκιπα Μιχαήλ, όπου η ατμόσφαιρα των παλαιών χρόνων
συνδυάζεται με το αίγλη της σύγχρονης εποχής, θα οδηγηθούμε στην πλατεία Terazije, σημείο
που κυριαρχεί το ξενοδοχείο Μόσκβα (ως ένα καλό παράδειγμα της Μπελ Επόκ εποχής) και η
ομώνυμη Κρήνη. Στη συνέχεια θα δούμε τον πεζόδρομο του Πρίγκιπα Μιχαήλ, την κεντρική
Πλατεία Δημοκρατίας με το τεράστιο άγαλμα του πρίγκιπα Μιχαήλ πάνω σε άλογο, το Εθνικό
Μουσείο και το Εθνικό Θέατρο, με πολλά δημοφιλή καφενεία και εστιατόρια γύρω. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το φρούριο και το πάρκο Καλεμεγκντάν, από όπου η θέα προς την πόλη και τη
συμβολή των δύο ποταμών είναι μοναδική. Από εδώ θα δούμε τον Πύργο Νεμπόισα, τη φυλακή
όπου οι Τούρκοι κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο μαζί
με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του
σε περίοπτη θέση, απέναντι από το πάρκο του Καλεμεγκντάν, ονόμασαν δε το δρόμο σε οδό
Ρήγα Φεραίου.
Το υπόλοιπο της ημέρας θα παραμείνει ελεύθερο για ψώνια και προσωπικές επισκέψεις.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η

Βελιγράδι - Celije - Lelic - Κράλιεβο

Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το Βελιγράδι για την επαρχία Kolubara στη δυτική Σερβία.
Εδώ θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Celije, αφιερωμένη στους Αρχαγγέλους Γαβριήλ και
Μιχαήλ, όπου βρίσκεται και ο Τάφος του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και την Ιερά Μονή Αγίου
Νικολάου Lelic, στο ομώνυμο χωριό, η οποία ιδρύθηκε από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς το
1929, λείψανα του οποίου θα προσκυνήσουμε στο Ναό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο
Κράλιεβο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η

Κράλιεβο - Θεσσαλονίκη

Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το Κράλιεβο για τη Θεσσαλονίκη, μέσω του συνοριακού
σταθμού των Ευζώνων. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Ημέρα7η

Θεία Λειτουργία - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Το πρωί θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής, όπου θα
προσκυνήσουμε τον Τάφο του Οσίου Παΐσίου του Αγιορείτου.
Αμέσως μετά αναχωρούμε για την Αθήνα, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

