
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
SHOPPING THERAPY

4
ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΡΩΤΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΔΟΥΝΑΒΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου θα 
συναντήσετε τον εκπρόσωπο του γραφείου μας. Έπειτα 
από την απαραίτητη διαδικασία του ελέγχου 
αναχωρούμε για τη Βουδαπέστη. Με την άφιξη μας, θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε 
και χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση. Για όποιον επιθυμεί 
μπορεί να λάβει μία πρώτη γνωριμία με την πόλη υπό 
την καθοδήγηση του ξεναγού μας. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, 
παρέα με τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα ποτήρι 
σαμπάνια. Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα 
κτίρια της πόλης, καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή 
πόλη να σας σαγηνεύσει με την απαράμιλλή ομορφιά 
της.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Έπειτα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της 
πόλης. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε την 
Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα 
τη Βουδαπέστης, που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα 
πάνω από το Δούναβη, τον Πύργο των Ψαράδων που 
κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και 
βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην 
περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης 
γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην 
καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο 
αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που 
υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε 
από τους Βούρκους της Αυστρίας του 1850-1854 με 
σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή της 
Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό 
το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. 
Συνεχίζουμε στα αξιοθέατα της Πέστης, όπου θα δούμε 

την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το 
κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με 
Τσιγγάνικα Βιολιά.



3η Ημέρα |  SHOPPING THERAPY | GREAT MARKET HALL | PREMIUM OUTLET
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ψώνια. Όλοι 
θέλουμε να έχουμε κάποιο σουβενίρ για εμάς ή για τα αγαπημένα μας πρόσωπα από κάθε προορισμό που έχουμε 
ταξιδέψει. Το Great Market Hall στη Βουδαπέστη (στα ουγγρικά Nagycsarnok ή Vasarcsarnok) χτίστηκε το 1897 και 
είναι η πιο όμορφη και μεγαλύτερη από όλες τις αίθουσες αγοράς της Βουδαπέστης. Στους 3 ορόφους του Great 
Market Hall μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα είδη των προϊόντων: φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, 
φανταστικά σαλάμια, τουρσιά, φρέσκο   ψάρι, ουγγρική πάπρικα, κρασιά Tokaj, διάφορα παραδοσιακά αναμνηστικά, 
τσάντες, τηγάνια και γλάστρες , ακόμη και σπιτικά γεύματα ή ουγγρικά σνακ όπως το Langos στους πάγκους και τα 
εστιατόρια του επάνω ορόφου. Συνεχίζουμε την ημέρα μας βγαίνοντας λίγο έξω από την πόλη της Βουδαπέστης. 
Εκεί θα επισκεφθούμε το ιδανικότερο σημείο για ψώνια στην Ουγγαρία, το Premium Outlet. Ο χώρος διαθέτει πάνω 
από 120 καταστήματα επώνυμων brands και συνεχώς ισχύουν εκπτωτικές τιμές, επίσης υπάρχουν αρκετές επιλογής 
για φαγητό και χαλάρωση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην πόλη της Βουδαπέστης.

4η Ημέρα |  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού παραδώσουμε τα δωμάτια μας, τοποθετούμε τις αποσκευές στο λεωφορείο 
μας και ξεκινάμε για έναν τελευταίο περίπατο στο Κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του Ξεναγού μας. Νωρίς 
το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το 
απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Πρωϊνό
179€ / 229€

26/10

City Ring 3*
Κεντρικό

Marmara 4*
Κεντρικό

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδρόµιων 145€ κατ’ άτοµο
1 προσωπικό αντικείµενο (40x20x25cm) + 1 χειραποσκευή 10κ 
(55x40x20cm) ανά άτοµο
Περιλαµβάνεται πρωϊνό καθηµερινά
Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων)  -50€ ανά άτοµο

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
18.40-19.10

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
14.40-17.15

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Η ιδανικότερη στιγµή για την τέλεια 
φωτογραφία, είναι κατά τη διάρκεια 
της κρουαζιέρας στον ∆ούναβη µε 
φόντο τη φωταγωγηµένη πόλη!

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

229€ / 279€

229€ / 279€279€ / 319€


