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Το Βελιγράδι είναι η πρωτεύουσα της Σερβίας, με 
πληθυσμό περίπου 1,7 εκατομμύρια.

Το Βελιγράδι είναι η πρωτεύουσα του σερβικού 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης 
και της οικονομίας. Λόγω της ταραχώδους 
ιστορίας του, το Βελιγράδι υπήρξε για αιώνες 
πατρίδα πολλών εθνικοτήτων εκ των οποίων οι 
Σέρβοι της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας 
αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού 
(90%). Η επίσημη γλώσσα είναι η σερβική, ενώ 
οι επισκέπτες από το εξωτερικό δύνανται να 
χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως μέσο επικοινωνίας.

Ο σιδηροδρομικός κόμβος του Βελιγραδίου είναι μια 
διασταύρωση όπου 7 κύριες σιδηροδρομικές γραμμές 
διεθνούς κυκλοφορίας συναντιούνται με 5 τοπικές 
γραμμές.  

Το αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα έχει τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισμό ώστε να διαχειριστεί 5.000.000 
επιβάτες ετησίως, συνδέεται με τακτικά δρομολόγια 
προς 70 προορισμούς παγκοσμίως και εξυπηρετείται 
τόσο από τους εγχώριους μεταφορείς όσο και από 
34 ξένες αεροπορικές εταιρείες.

Η σερβική επικράτεια τέμνεται από δύο σημαντικούς 
ευρωπαϊκούς διαδρόμους, τον 7 - τον ποταμό 
Δούναβη και τον 10 - τον διεθνή αυτοκινητόδρομο και 
σιδηρόδρομο, προσφέροντας εξαιρετικές συνδέσεις με 
τη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά 
την ανάπτυξη υποδοµών, ο διάδρομος 11 που συνδέει 
το Βελιγράδι με τις ακτές του Μαυροβουνίου προς το 
παρόν βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το κλίμα του Βελιγραδίου είναι ήπιο ηπειρωτικό, με 
μέση ημερήσια θερμοκρασία 11,7 °C. Οι συνήθεις 
θερμοκρασίες το καλοκαίρι κυμαίνονται από 25 έως 
30°C, ενώ οι θερμοκρασίες το χειμώνα κυμαίνονται 
από 0 έως 5 °C.

Το Βελιγράδι βρίσκεται στη ζώνη ώρας Κεντρικής 
Ευρώπης (GMT +01:00). Το καλοκαίρι (GMT+2 ώρες) 
διαρκεί από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 

Το επίσημο νόμισμα είναι το δηνάριο (RSD). Τα ευρώ 
μπορούν ωστόσο να ανταλλαχθούν ελεύθερα.

Ο κωδικός Βελιγραδίου για εγχώριες κλήσεις είναι 
011 και ο διεθνής κωδικός κλήσης είναι +381-11

Το Βελιγράδι χαρακτηρίζεται από το νοτιοανατολικό 
άνεμο που ονομάζεται Κόσαβα και ο οποίος φυσάει 
κατά διαστήματα από 2 ως 3 μέρες.

Το Βελιγράδι και το Βερολίνο είναι οι μόνες 
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τις οποίες διασχίζουν 
2 μεγάλα ποτάμια. Oι όχθες των ποταμών του 
Βελιγραδίου σε μήκος είναι 200 χλμ.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ 
ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ...

Το Βελιγράδι είναι η πόλη για την 
οποία δόθηκαν οι περισσότερες 
μάχες, καθώς και η πόλη με τα πιο 
συμβολικά ονόματα.

Η επίσημη γιορτή της πόλεως του 
Βελιγραδίου είναι  η γιορτή της 
Ανάληψης του Χριστού που στα 
σερβικά ονομάζεται Spasovdan, κατά 
την οποία μια θρησκευτική πομπή 
περνά μέσα από το κέντρο της 
πόλης. Η πολιούχος της πόλης είναι η 
Υπεραγία Θεοτόκος.

Ο πρώτος προορισμός στον οποίο 
σας φιλοξενεί το Βελιγράδι πιθανώς 
θα είναι η μποέμικη συνοικία, 
Skadarlija. Όταν βιώσετε το μποέμικο 
πνεύμα του Βελιγραδίου, η περαιτέρω 
εξερεύνηση της πόλης καθίσταται 
πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη.

Το Βελιγράδι είναι μία 
από τις παλαιότερες 
πόλεις της Ευρώπης, 
με γνωστή ιστορία η 
οποία εκτείνεται σε μια 
χρονική περίοδο 7000 
ταραγμένων ετών.

Αρχαίες πηγές 
αναφέρουν το 
παλαιότερο γνωστό 
όνομα του Βελιγραδίου 
– Singidunum.

Κατά τη διάρκεια του 
6ου αιώνα οι Σλάβοι, 
εκμεταλλευόμενοι τις 
αδυναμίες στην ασφάλεια 
των συνόρων της  
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
σε μεγάλο αριθμό 
διέσχισαν το Δούναβη και 
εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή αυτή. 

Η πόλη, χτισμένη από 
πέτρα, η οποία αναδύθηκε 
από το ποτάμι, ονομάστηκε 
Λευκή πόλη (Beligrad).

Μέσα από την ιστορία του Βελιγραδίου, απέμειναν 
τα ίχνη κτιρίων και χαλασμάτων από τους 
Κέλτες, τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 
τη μεσαιωνική Ουγγαρία, την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, τη μοναρχία των Αψβούργων, τους 
Σέρβους και τους «Γιουγκοσλάβους».

Η «αόρατη» ιστορία του εναποµένει να 
αποκαλυφθεί...

Το Βελιγράδι ως σύμπλεγμα σοκακιών, σκοτεινών 
δρόμων και υπόγειων διαδρομών, λιθόστρωτων 
και χαλκοστρωμένων δρόμων, φραχτών και 
καλυβών - αρχαιότητες που κάποτε δε σέβονται 
αρκετά. Βρίσκονται παντού, στην αφάνεια για 
πολλούς, μεταξύ κτιρίων και ουρανοξυστών, 
λεωφόρων και παρκών…Αποκαλύπτουν το πνεύμα 
της κοσμοπολίτικης πόλης, στην οποία υπάρχει 
συγκερασμός της Ανατολής και της Δύσης με 
τέλεια αρμονία.



Το Βελιγράδι είναι το κέντρο του Σέρβικου 
πολιτισμού και της τέχνης. Το Βελιγράδι είναι ο 
τόπος όπου οι πιο αξιόλογοι  καλλιτέχνες μας 
δημιουργούν, όπου παρουσιάζονται πάνω από 
11.000 θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, 
εκδηλώσεις και άλλα καλλιτεχνικά προγράμματα. 
Το Βελιγράδι είναι το κέντρο των πιο σημαντικών 
κρατικών και εθνικών ιδρυμάτων του πολιτισμού 
και της τέχνης: η Σερβική Ακαδημία Τεχνών και 
Επιστημών, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σερβίας, 
το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο και το 
Πανεπιστήμιο των Καλών Τεχνών.

Το Βελιγράδι είναι το μέρος όπου βρίσκονται τα πιο 
σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα, με το Kalemegdan 
που φιλοξενεί το Φρούριο του Βελιγραδίου, τα 
πολιτιστικά μνημεία και τους λοιπούς  ακίνητους 
πολιτιστικούς θησαυρούς, πολλούς αρχαιολογικούς 
χώρους με απομεινάρια του ανεπτυγμένου 
πολιτισμού, από την προϊστορική εποχή μέχρι 
σήμερα.

Το Φρούριο του Βελιγραδίου που βρίσκεται στη 
συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, είναι το 
ιστορικό και πολιτιστικό σύμβολο του Βελιγραδίου. 
Αποτελούμενο από δύο μέρη, την Άνω και την 
Κάτω Πόλη, που περιβάλλεται από το πάρκο 
Kalemegdan, έχει πανέμορφη πανοραμική θέα.

ΝΙΩΣΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ...

Η πόλη του Βελιγραδίου είναι ο ιδρυτής 11 πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (FEST-Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, 
BITEF- Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Βελιγραδίου, 
BEMUS - Φεστιβάλ Μουσικής του Βελιγραδίου, 
BELEF - Θερινό Φεστιβάλ του Βελιγραδίου, Διεθνής 
διαγωνισμός μουσικής νέων ταλέντων, Φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ και ταινίας μικρού μήκους, Σαλόνι 
Οκτωβρίου, Χαρά της Ευρώπης, Έκθεση βιβλίου 
Βελιγραδίου, Σόποτ Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Τζαζ 
Φεστιβάλ του Βελιγραδίου), και επίσης υποστηρικτής 
69 εκδηλώσεων ακόμα στον τομέα του πολιτισμού που 
παρουσιάζονται στο Βελιγράδι.

Το ειδικό χαρακτηριστικό 
του Βελιγραδίου 
αναμφισβήτητα είναι οι 
σχεδίες που μετατράπηκαν 
σε πλωτά νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης και βρίσκονται 
αγκυροβολημένα στις όχθες 
του ποταμού. Τα περισσότερα 
είναι ανοιχτά μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Υπάρχουν 
πάρα πολλά και σε διάφορα 
σχήματα και μεγέθη. Αυτή 
είναι μια εμπειρία που σίγουρα 
δεν πρέπει να χάσετε.

Επίσης, το αριστούργημα 
του Ιβάν Μέστροβιτς, 
το μνημείο Pobednik 

(Νικητής) που βρίσκεται 
στο Φρούριο του 

Βελιγραδίου αποτελεί 
σύμβολο της νίκης 

έναντι της Οθωμανικής 
και Αυστροουγγρικής 

αυτοκρατορίας κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και 
συχνά χρησιμοποιείται ως 
σύμβολο του Βελιγραδίου.

6

Αυτό που σίγουρα 
δε λείπει από το 
Βελιγράδι, είναι τα 
μέρη διασκέδασης.  
Όντως, η νυχτερινή 
ζωή εδώ βρίσκεται 
πιθανώς στο ίδιο 
επίπεδο μ’ εκείνη 
των πιο μεγάλων 
(και δημοφιλών!) 
πόλεων.
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Μουσείο αεροναυπηγικής 
Αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα  

+381 11 2670 992 
aeronauticalmuseum.com

Μουσείο Νίκολα Τέσλα
Krunska 51, Βελιγράδι

+381 11 2433 886
www.tesla-museum.org

Στρατιωτικό Μουσείο 
Βελιγραδίουbb 

Kalemegdan  χωρίς αρ
+381 11 3343 441

www.muzej.mod.gov.rs

Εθνικό μουσείο
Trg republike 1а

+381 11 330 6000
www.narodnimuzej.rs

Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών 

Vuka Karadzica 18
+381 11 2626 494

www.mpu.rs

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Usce 10

+381 11 3115 713
www.msub.org.rs

Μουσείο Εθνογραφίας 
Studentski trg 13
+381 11 3281 888

www.etnografskimuzej.rs

Ιστορικό Μουσείο της Σερβίας 
Trg Nikole Pasica 11

 +381 11 33 98 018
 www.imus.org.rs

Μουσείο Γιουγκοσλαβικής 
Ιστορίας , Boticeva 6 

+381 11 3671 485
 www.mij.rs

ΜΟΥΣΕΙΑ

Πινακοθήκη Artget – KCB 
5/I Trg Republike

+381 11 3281 613
www.kcb.org.rs

Πινακοθήκη Βελιγραδίου
 Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Knez Mihailova 56
+381 11 2024 024
www.bgb.org.rs

Πινακοθήκη  New 
Moment  Hilandarska 14

+381 11 3229 992
www.newmoment.com

Πινακοθήκη Zvono
Visnjiceva 5

+381 11 2625 243
www.galerijazvono.org

Πινακοθήκη Ozone  
Uzun Mirkova 10
+381 11 3238 789

www.o3one.rs

Atelje 212
Svetogorska 21
+381 11 3246 146
www.atelje212.rs

Θέατρο BITEF
Trg Mire Trailovic 1
+381 11 3220 176
www.bitef.rs

Θέατρο Terazije
Terazije 29
+381 11 3229 943
pozoristeterazije.com

Όπερα & Θέατρο 
Madlenianum 
Glavna 32, Zemun
+381 11 3162 797
www.madlenianum.rs

Εθνικό θέατρο
Francuska 3
+381 11 2620 946
narodnopozoriste.rs

Θέατρο Zvezdara 
Milana Rakica 38
 +381 11 2419 664
www.zvezdarateatar.rs

Γιουγκοσλαβικό  
δραματικό θέατρο 
Kralja Milana 50
+381 11 30 61 957
www.jdp.rs

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ

ΘΕΑΤΡΑ
Το Εθνικό Μουσείο είναι 
το παλαιότερο μουσείο 
στη Σερβία. Ιδρύθηκε το 
1844. Το πιο σημαντικό 
κυριλλικό έγγραφο 
που φυλάσσεται 
στο μουσείο είναι 
το Ευαγγέλιο του 
Μίροσλαβ.

Το ξέρατε?



ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Οι γλυκές μπάλες πατάτας με δαμάσκηνα είναι 
επιδόρπιο που πολλοί άνθρωποι δεν είχαν την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν. Τα δαμάσκηνα βρίσκονται 
στις μπάλες πατάτας που πασπαλίζονται με ζάχαρη 

και κανέλα και κυλιούνται σε τριμμένη φρυγανιά. 
Υπάρχει και διαγωνισμός ανδρών για το ποιος 
μπορεί να φάει περισσότερες μπάλες πατάτας. 

Τριάντα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ενώ συνήθως η 
μερίδα αποτελείται από τέσσερις. Σίγουρα όμως, δεν 

μπορείς να φας μόνο μία.

Μη παραλείψετε να δοκιμάσετε το κονιάκ από 
δαμάσκηνο - Sljivovica, 

ένα από τα ισχυρότερα κονιάκ στον κόσμο.

Ajvar αλοιφή πιπεριάς

Σερβική τυρόπιτα «Gibanica»

Μπάλες πατάτας με δαμάσκηνα

Το άϊβαρ φτιάχνεται από ψητές πιπεριές και 
μελιτζάνες. Το φρέσκο αϊβάρ πάντα φτιάχνεται 
στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του 
φθινοπώρου, αμέσως μετά τη συγκομιδή πιπεριάς 
όταν πολλά νοικοκυριά επίσης εμφιαλώνουν το 
δικό τους αϊβάρ προκειμένου να το χρησιμοποιούν 
όλο το χρόνο.

1 πακέτο φύλλο κρούστας, 500 γρ μαλακό λευκό 
τυρί χαμηλών λιπαρών, 500 γρ πλήρες λευκό τυρί, 5 
αυγά, 1 κουτ. γλυκού αλάτι, 1/2 φλιτζάνι λάδι (ηλιέλαιο 
ή άλλο λάδι ελαφράς γεύσης, 1 φλιτζάνι γάλα, 1/2 
φλιτζάνι βουτυρόγαλο, 20 γρ βούτυρο; 1 κουταλιά της 
σούπας γάλα

Δύο τύποι μαλακών τυριών δίνουν μια ιδιαίτερη 
γεύση σε αυτή την πανέμορφη παραδοσιακή πίτα.

Σερβίρετε ζεστό με ένα ποτήρι ξινόγαλα ή μπύρα.

Υπάρχει ένας χώρος 
λατρείας που 
εκπροσωπεί 

το σερβικό τρόπο 
ζωής·

ένας χώρος που 
παράλληλα είναι:

μια κύρια πηγή 
ειδήσεων·

ένα μέρος όπου 
ανταλλάσσονται

όλα τα είδη 
πληροφόρησης

ένα δεύτερο σπίτι·
ένα μέρος όπου 

περνάμε
περισσότερο χρόνο 

απ’ ό,τι
είμαστε στο σπίτι

ένα δεύτερο 
γραφείο·

ένα μέρος όπου 
συνάπτονται οι 

περισσότερες
επιχειρηματικές 

συμφωνίες

Αυτό το μέρος 
ονομάζεται

KAFANA!

Ευτυχώς, το Βελιγράδι έχει πολλά
καφενεία – ταβέρνες «kafana» 
αν και μερικοί άνθρωποι 
παρασύρονται και τα ονομάζουν 
«εστιατόρια» ή τα αναφέρουν 
πιο μοντέρνα ως «καφέ» ή 
«κλαμπ». Ωστόσο, στο τέλος 
συμπεραίνουμε ότι: καθένας από 
τους πολίτες του Βελιγραδίου 
έχει τουλάχιστον ένα kafana 
που μπορεί να το αποκαλέσει 
δικό του.Ουσιαστικά, θα είμαστε 
ακόμα πιο ακριβείς εάν πούμε 
ότι κάθε kafana έχει τον δικό 
του Βελιγραδιώτη, μαζί με έναν 
ασυνήθιστο ξένο επισκέπτη όπως 
είναι το έθιμο μίας φιλόξενης 
πόλης. Μία σημαντική συμβουλή 
για τους επισκέπτες που 
επισκέπτονται το Βελιγράδι για 
πρώτη φορά: το να πληρώσουμε 
το λογαριασμό αποτελεί 
μεγάλο μέρος της τοπικής μας 
κουλτούρας. Ο οικοδεσπότης 
σας δεν θα σας επιτρέψει  να 
πληρώσετε το γεύμα ή το ποτό, 
γι’ αυτό είναι καλύτερα να μην το 
προσπαθήσετε καν! Επίσης, μη 
ξεχνάτε, όταν κάνετε πρόποση 
στη Σερβία, κάντε
άμεσα οπτική επαφή και πείτε 
«Ziveli» («Στη υγειά μας») Επίσης, 
μην εκπλαγείτε να μάθετε ότι οι 
Σέρβοι φιλιούνται πάντα τρεις 
φορές.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ



ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ...
ADA CIGANLIJA

ΤΟ ΔΑΣΟΣ KOSUTNJAK 

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ

AVALA

Η Ada Ciganlija, που βρίσκεται στην πορεία του 
ποταμού Σάβα είναι ένα πρώην νησί του ποταμού 
που τεχνητά έχει μετατραπεί σε χερσόνησο. 
Ταυτόχρονα, αυτό είναι και μια μεγάλη λίμνη 
που περιβάλλεται από παραλίες, αθλητικές 
εγκαταστάσεις και ποδηλατόδρομους. Επίσης γνωστό 
ως «Θάλασσα του Βελιγραδίου», η Ada αποτελεί 
χώρο αναψυχής με πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις 
και συγχρόνως μέρος για ξεκούραση και κολύμπι.

Το Kosutnjak είναι ένα πάρκο-δάσος του Βελιγραδίου, 
το οποίο βρίσκεται μεταξύ των δήμων Τσουκαρίτσα 
και Ρακόβιτσα, καταλαμβάνοντας 33 εκτάρια. Αυτό 
είναι το πιο δημοφιλές μέρος για πικνίκ, χαλάρωση 
και αθλητικές δραστηριότητες. Εδώ υπάρχουν 
πολλά γήπεδα για βόλεϊ, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 
Αυτό είναι το ιδανικό μέρος για μπάρμπεκιου και 
οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Το Avala είναι το βουνό του Βελιγραδίου (511 μ) 
που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης, 
περίπου 16 χλμ από το κέντρο του Βελιγραδίου. 
Την ίδια στιγμή, το Avala αποτελεί εθνικό πάρκο, με 
περισσότερα από 600 είδη φυτών..

Επίσης, ο πύργος της τηλεόρασης που βρίσκεται στο 
βουνό Avala, με 203 m, είναι η ψηλότερη κατασκευή 
στη Σερβία και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
σύμβολα του Βελιγραδίου. Ο πύργος λειτουργεί για 
τους επισκέπτες που μπορούν να απολαύσουν την 
πανοραμική θέα.

Ο Ζωολογικός κήπος του Βελιγραδίου βρίσκεται 
στην καρδιά του κέντρου της πόλης, κοντά στο 
Φρούριο Kalemegdan και καταλαμβάνει περίπου 7 
εκτάρια. Αυτό είναι ένα από τα προτιμώμενα σημεία 
της πόλης, με πνεύμα και μακρά παράδοση. Με 
περισσότερα από 2.000 ζώα και 270 είδη,  αυτό είναι 
το αγαπημένο μέρος όχι μόνο των παιδιών αλλά και 
των ενηλίκων.

Ο ζωολογικός κήπος του Βελιγραδίου είναι 
παγκοσμίως γνωστός ως κέντρο αναπαραγωγής 
λευκών λιονταριών. Το 2005, τα λευκά λιοντάρια 
που ονομάζονται Masa και Vambo έφθασαν στο 
ζωολογικό κήπο του Βελιγραδίου από τη Νότια 
Αφρική. Σήμερα, πολλά λευκά λιοντάρια από 
το Βελιγράδι είναι μέρος ζωολογικών κήπων 
της Ευρώπης και της Αμερικής, προσελκύοντας 
πολυάριθμους επισκέπτες.

Το ξέρατε?
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Seher 
Διεθνής κουζίνα Andre 
Nikolica 1-3
+381 11 2651 565
www.sheher.rs

Madera – Εθνική και 
διεθνής κουζίνα 
Bul. Kralja Aleksandra 43
+381 11 3231 332
www.maderarestoran.com

Cantina de Frida – 
Μεσογειακή κουζίνα 
Karadjordjeva 2-4, 
+381 11 2181 107
www.cantinadefrida.com

Zabar - Εθνική και 
διεθνής κουζίνα  
Kej oslobodjenja 
+381 11 3191 226
www.zabar.rs

Saran 
Ψαροταβέρνα  
Kej Oslobodjenja 53
 +381 11 2618 235
www.saran.co.rs

Gusti mora  
Ψαροταβέρνα  
27 Radnicka
+381 11 355 12 68
www.gustimora.com

Durmitor - Εθνική και  
διεθνής κουζίνα16a 

Omladinskih Brigada 
+381 11 260 23 30

www.restorandurmitor.rs

Hajduk - Εθνική και  
διεθνής κουζίνα  
Milana Rakica 48
+381 11 380 73 05

www.restoranhajduk.com

Monument –  
Μεσογειακή κουζίνα

  Admirala Geprata 14
+381 11 7617 254  

 www.monument.rs 

Mali Pariz – Εθνική και 
διεθνής κουζίνα  

Bircaninova 17
+381 11 3621 496

www.malipariz.rs

Kalemegdanska terasa - 
διεθνής κουζίνα 

Φρούριο Kalemegdan
+381 11 3282 727

kalemegdanskaterasa.com

Zvezdara Teatar - Εθνική 
και διεθνής κουζίνα  

Milana Rakica 38
+381 11 2419 401

restoranzvezdarateatar.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Metropol Palace
Bulevar Kralja Aleksandra 69
+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com

Square Nine
Studentski trg 9
+381 11 3333 500
www.squarenine.rs

Falkensteiner
Bulevar Mihajla Pupina 10k
+381 11 2250 000
www.falkensteiner.com

Holiday Inn
Spanskih boraca 74
+381 11 3100 000 
www.ihg.com

IN Hotel
Bul. Arsenija Carnojevica 56 
+381 11 3105 300
www.inhotel-belgrade.rs

Moskva
Balkanska 1
+ 381 11 3642 071
www.hotelmoskva.rs

Radisson Blu Old Mill Hotel
Bulevar Vojvode Misica 15 
+381 11 6 357 357
radissonblu.rs/hotel-
belgrade

88 Rooms
Takovska 49
+381 11 411 9080
www.88rooms.com

Courtyard by Marriott 
2-4 Vase Carapica
+381 11 4003 000

www.marriott.com

Balkan
Prizrenska 2

+381 11 3636 000
www.balkanhotel.net

Beograd Art Hotel
Knez Mihajlova 27

+381 11 3312 000
www.belgradearthotel.com

Envoy hotel 
13 Cika Ljubina

+381 11 414 46 46
www.envoy-hotel.com

Constantine the Great
27. Marta 12

+381 11 4144 340 
constantine 

thegreatbelgrade.com

Crowne Plaza
Vladimira Popovica 10

+ 381 11 2204 115
www.ihg.com





Hilton Belgrade 
35 Kralja Milana

+381 11 755 57 00 
www.hilton.com 

Hyatt Regency Βελιγράδι
Milentija Popovica 5

 +381 11 3011 234 
belgrade.regency.hyatt.com



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αθλητικό και ψυχαγωικό
κέντρο Tasmajdan

Ilije Garasanina 26-28 
+381 11 655 65 00 

www.tasmajdan.rs

Αθλητικό και ψυχαγωικό
κέντρο Milan Gale 

Muskatirovic
Tadeusa Koscuska 63

+381 11 2622 578
www.srcmgm.rs

Αθλητικό και ψυχαγωγικό
κέντρο Kosutnjak

Kneza Viseslava 72
+381 11 3555-461

www.rzsport.gov.rs

Γκολφ κλαμπ Βελιγραδίου
Ada Ciganlija 2

+381 11 400 13 51
www.golfclub.co.rs

Κέντρο τένις Novak
Tadeusa Koscuska 63a
+381 11 3282-930
teniskicentarnovak.com

Κέντρο κάρτινγκ 
Autokomerc
Prva Ulica84c, Νέο 
Βελιγράδι
+381 11 3131-591
www.kart.rs

Stark  Arena
Bul. Arsenija Carnojevica 58
0900 11 00 11
www.starkarena.co.rs

Squash Land
Kneza Viseslava, Kosutnjak 
+381 11 754 80 40
www.squashland.com

Wellness Land
Radoslava Grujica 25
+381 11 3444 544
www.thewellnessland.com

SPA Centre  
Metropol Place
Bul. Kralja Aleksandra 69
+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com

Jai Thai
Vase Pelagica 48
+381 11 3699 193
 www.jai-thai.net

Colonial Sun
Bul. Vojvode Putnika 32-34

+381 11 3692 156
www.colonialsun.com

Club Olympus,  
Hyatt Regency

Milentija Popovica 5
+381 11 3011 234

belgrade.regency.hyatt.com

Alchemist γυναικείο 
fitness & health club

Krunska 17
+381 11 407 6290

alchemist-fitnessclub.com

Stadion Shopping Center
Zaplanjska 32
www.stadionsc.rs

Usce Shopping Center
Bul. Mihaila Pupina 4 
usceshoppingcenter.com

Zira Center
Ruzveltova 33
www.ziracentar.com

Big Fashion Shopping Center
84 Visnjicka

www.bigfashion.rs

Delta City
Jurija Gagarina 16

www.deltacity.rs

Immo Outlet
Gandijeva 21

www.immooutlet.com

Mercator Center Belgrade
Bulevar Umetnosti 4 

www.mercator.rs

Με περισσότερες 
από 1.000 αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
για σχεδόν όλα 
τα αθλήματα, το 
Βελιγράδι έχει 
φιλοξενήσει πολλές 
αθλητικές εκδηλώσεις.

Το ξέρατε?
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Βρετανικό Διεθνές  
Σχολείο
Smetanina 12
+381 11 3066 096
www.bis.edu.rs

Γυμνάσιο Rudjer Boskovic
Kneza Viseslava 17
+381 11 3544 417
www.boskovic.edu.rs

Διεθνές σχολείο
Βελιγραδίου
Temisvarska 19
+381 11 2069 999
www.isb.co.rs

Διεθνές σχολείο
Hyde Park 
Andre Nikolica 29 
+381 65 9989 300
www.hydepark.edu.rs

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Διεθνής βρεφοκομικός 

σταθμός
Paddington Sunflower 

Jurija Gagarina 14
+381 69 750 930

paddingtonsunflower.com

Διεθνής παιδικός 
σταθμός
Βελιγράδι
Temisvarska 2, Senjak
+381 11 2667 130
www.insb.edu.rs

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διεθνές σχολείο Prima 

Dragana Mancea
+381 11 3690 825

www.prima-school.com

 Διεθνές σχολείο Brook Hill 
Augusta Cesarca 2

+381 11 3691 310
www.brookhill.rs

 Διεθνές σχολείο Chartwell 
Βελιγράδι

Teodora Drajzera 38  
+381 11 3675 340

www.chartwell.edu.rs

Γυμνάσιο Crnjanski 
Djordja Ognjanovica 2

+ 381 11 2396 743
www.crnjanski.edu.rs

Accademia del Lusso και Istituti Callegari - ιταλικά 
σχολεία μόδας και σχεδιασμού στο Βελιγράδι

Bulevar Despota Stefana 68c 
+381 11 6557 503

www.accademiadellusso.com, 
www.istituticallegari.com

ΜΑΣΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΝΙΩΣΤΕ την καλοκαρινή  
ατμόσφαιρα στο BELEF 

www.belef.rs

2. ΑΓΟΡΑΣΤΕ 
λογοτεχνικά  διαμάντια 

gems στην Έκθεση 
βιβλίου στο Βελιγράδι 

beogradskisajamknjiga.
com

3. ΠΙΑΣΤΕ  μεγάλα ψάρια
στη λίμνη Ada Safari 
www.adasafari.co.rs

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ  τα 
διεθνή

αθλιτικά αστέρια στην
Αρένα Βελιγραδίου

www.starkarena.co.rs

5. ΔΙΑΛΕΞΤΕ  μία από τις 
45

εμπορικές εκθέσεις που 
πραγματοποιούνται στην

Έκθεση Βελιγραδίου
www.sajam.rs

6. ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ  την 
κορυφή στο Avala

www.avalskitoranj.rs 

52 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ 52 ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

7. ΧΟΡΕΨΤΕ  και 
απολαύστε εξαιρετικές 
παραστάσεις στο 
Φεστιβάλ χορού του 
Βελιγραδίου
belgradedancefestival.com

8. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ  
αρχαιολογικούς χώρους 
στη Vinca
www.belgradeeye.com

9. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ  τις 
παραστάσεις μεγάλων 
αστεριών στο κέντρο Sava
www.savacentar.net

10. ΒΙΩΣΤΕ  μια αξέχαστη
Πρωτοχρονιά στο 
Βελιγράδι
www.newyearinserbia.com

11. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ  το 
fαγαπημένο σας ιστορικό
χώρο του Βελιγραδίου 
www.arhiv-beograda.org

12. ΘΡΕΨΤΕ  την ψυχή 
σας στις συναυλίες της 
Φιλαρμονικής Βελιγραδίου
www.bgf.rs
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23. ΜΑΘΕΤΕ γιατί πολλοί 
αλλοδαποί φοιτητές 
σπουδάζουν στο Βελιγράδι
www.studybelgrade.com

24. ΑΚΟΥΣΤΕ την κλασική και
λαογραφική μουσική στο 
BEMUS
www.bemus.rs

25. ΔΕΙΤΕ τέχνη και 
σχεδιασμό στο Σαλόνι 
Οκτωβρίου
www.oktobarskisalon.org

26. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ  ότι δε θα 
χάσετε τις εκθέσεις στις 74 
πινακοθήκες του Βελιγραδίου
www.galerijamaticesrpske.rs

27. ΠΑΙΞΤΕ γκολφ με 18 
τρύπες
www.golfclub.co.rs

28. ΑΓΟΡΑΣΤΕ έργα τέχνης
στις γκαλερί του Βελιγραδίου
www.ulupuds.org.rs

29. ΔΡΟΣΙΣΤΕΙΤΕ σε ένα 
από αγαπημένα σας καφέ 
του Βελιγραδίου
www.horecabar.com

30. ΚΑΒΑΛΗΣΤΕ ένα από τα 
αγαπημένα σας άλογα στον 
Ιππόδρομο του Βελιγραδίου
www.hipodrombeograd.com

31. ΦΩΤΙΣΤΕ τις νύχτες σας 
ανάμεσα στ’ αστέρια στο 
Αστρονομικό Παρατηρητήριο 
του Βελιγραδίου
www.aob.rs

32. ΤΡΕΞΤΕ στο Μαραθώνιο 
του Βελιγραδίου
www.bgdmarathon.org

13. ΝΙΩΣΤΕ  το πνεύμα της 
Βυζαντινής και ορθόδοξης 

θρησκείας
www.spc.rs

14. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ  τι 
γράφουν τα βιβλία των 
σερβικών βιβλιοθηκών

www.nb.rs

15. ΦΛΕΡΤΑΡΕΤΕ  με κοπέλες 
του Βελιγραδίου στην 

εβδομάδα μόδας
belgradefashionweek.com

16. ΠΕΤΑΞΤΕ  με αερόστατο
1,000 μ πάνω από το 

Βελιγράδι
www.baloncentar.com

17. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ  νέες 
θεατρικές τάσεις στο BITEF

www.bitef.rs  

18. ΓΝΩΡΙΣΤΕ  τα 333
πολιτιστικά  σημαντικά 

κτίρια 
του Βελιγραδίου

www.belgradeheritage.com

19. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ  στα
νυχτερινά κλαμπ, ντίσκο 

και μπαρ 
www.beogradnocu.com

20. ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ στον εαυτό 
σας να να απολαύσει το 

μουσικό φεστιβάλ Mikser 
www.mikser.rs

21. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ  την 
πολυκύμαντη ιστορία του 

Φρουρίου του Βελιγραδίου
beogradskatvrdjava.co.rs

22. ΕΛΑΤΕ μαζί με τα παιδιά 
της 

Ευρώπης στο φεστιβάλ
«Χαρά της Ευρώπης»

www.dkcb.rs/joy-of-europe

43. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ το 
μπόουλινγκ στο κέντρο 
μπόουλινγκ Coloseum 
www.colosseumbowling.
com

44. ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ με 
ρομαντικά και μπλε 
τουριστικά τρένα
www.zeleznicesrbije.com

45. ΚΕΡΑΣΤΕ τον εαυτό 
σας
με μια εκδρομή στην 
περιοχή
γύρω από το Βελιγράδι
www.serbia.travel

46. ΔΕΙΤΕ ταινίες σε ένα 
από 
τα πολλά φεστιβάλ
www.fest.rs

47. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ κάποιο 
από τα περίπου 40 
μουσεία στο Βελιγράδι
www.narodnimuzej.rs

48. ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ γύρω 
από 
το βασιλικό παλάτι στο 
Dedinje
www.royalfamily.org

49. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
το ποδοσφαιρικό ντέρμπι 
μεταξύ του Ερυθρού 
Αστέρα και του Παρτιζάν
www.crvenazvezdafk.com

50. ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ στο 
go-carting
www.adakart.rs

51. ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ 
στις εκθέσεις στα 
πολυάριθμα μουσεία 
www.nocmuzeja.rs

52. ΓΥΜΝΑΣΤΕΙΤΕ σε
60 αθλητικά κέντρα στην 
Ada Ciganlija
www.adaciganlija.rs

33. ΠΛΕΥΣΤΕ στα ποτάμια 
Σάβα και Δούναβη με 
τουριστικά πλοία του 

Βελιγραδίου
www.tob.rs

34. ΚΟΙΤΑΞΤΕ τη συλλογή του
παγκοσμίως γνωστού 

επιστημόνα Νίκολα Τέσλα
www.tesla-museum.org

35. ΡΟΥΦΗΞΤΕ μια κρύα 
μπύρα

στο Φεστιβάλ μπύρας του 
Βελγραδίου

www.belgradebeerfest.com

36. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΤΕ την 
φιλοξένια και φιλικότητα των 

ανθρώπων του Βελιγραδίου
www.aboutbelgrade.com

37. ΠΕΡΑΣΤΕ μια ευχάριστη 
βραδιά σε ένα από τα 18 

θέατρα
www.pozorista.com

38. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ μια επιχείρηση 
στην πόλη του μέλλοντος στη 

Νότια Ευρώπη
www.ras.gov.rs

39. ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ στις 
πολυάριθμες πισίνες των 

αθλητικών κέντρων του 
Βελιγραδίου

www.tasmajdan.rs

40. ΓΕΥΤΕΙΤΕ τις σπεσιαλιτέ 
σχάρας στη μποεϊμική 

συνοικία 
Skadarlija

www.izlazak.com

41. ΕΛΕΓΞΤΕ το θάρρος σας 
σε ακραία αθλήματα
www.belgradian.com

42. ΞΕΝΑΓΗΘΕΙΤΕ στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου 

Σάββα
www.hramsvetogsave.com
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CBS International d.o.o.
88b Omladinskih brigada St

11070 Belgrade, Serbia
T: +381 11 22 58 777

M: +381 64 70 100 12

www.cw-cbs.rs 
www.cushmanwakefield.com

© CBS International

1ST TEAM
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THE RIGHT
PARTNER

Property adviser No.1 in Serbia 
in terms of revenue, CBS International 
is a member of Cushman &Wakefield 
Alliance, a leading global real estate 
services firm, operating with 45,000 
employees in more than 70 countries 

worldwide. 

As a regional leader, CBS International 
enters 2nd decade of impeccable 

performance, offering a broad range 
of integrated services including: Office 

Agency, Retail Agency, Residential 
Sales and Lease Agency, Industrial & 

Land Agency, Valuation & Development 
Advisory, Capital Markets, Market 
Research, Project Management, 

Property and Facility Management, 
Marketing.


