
Βουδαπέστη
Παραδουνάβια Χωριά - Βελιγράδι

19,30
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5

ημέρες

1Αναχώρηση - Βλιγράδι - Γνωριμία με την πόλη (625χλμ.)
ημέρα

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από τα 
Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε 
πανοραμική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν 
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος 
θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την 
πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το 
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

2 Αναχώρηση - Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Danube Cruise
ημέρα

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Ένας ωραίος τρόπος για να 
ανακαλύψετε τα ωραιότερα αξιοθέατα της πόλης είναι να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3 Βουδαπέστη - Περιήγηση πόλης - Vajdahunyad Castle - Danube Cruise
ημέρα

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία 
των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, 
τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, 
την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, 
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο 
κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η 
πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε 
το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό 
μουσείο. 
Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdahunyad Castle, ένα από τα 10 πιο 
εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! Χτισμένο το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της 
χώρας μέσα στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και περιλαμβάνεται στο Top 
10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο 
της πόλης, στη λίμνη που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα 
πατινάζ με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο.



ημέρα4 Ημερήσια προαιτερική εκδρομή στη Μπρατισλάβα και στη Βιέννη 
ημέρα

Σήμερα η μέρα είναι ελεύθερη για να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε, με την 
καθοδήγηση του συνοδού μας.
Μπορείτε επίσης να έρθετε μαζί μας σε μια υπέροχη ημερήσια εκδρομή σε 2 μοναδικές πρωτεύουσες, την 
Μπρατισλάβα και τη Βιέννη. Είναι ευκαιρία να τις δείτε γιατί είναι κοντά στη Βουδαπέστη και η διαδρομή βολική 
για να δούμε και τις 2. Θα φτάσουμε πρώτα στην Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το 
μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με 
έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την 
πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των 
Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ 
θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα 
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε 
Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). 
Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και 
της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, 
θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου.

Στο δρόμο για την επιστροφή μας στη Βουδαπέστη, θα σταματήσουμε στη γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας 
τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα  
περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική 
πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια 
γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, 
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων 
της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου 
υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης στους 
αιώνες.

Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη.

ημέρα5 Βουδαπέστη - Επιστροφή
ημέρα

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..έτσι έφτασε και η ώρα της επιστροφής! Θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο 
και θα πάρουμε το δρόμο για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

Στις 30/12 το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
Aegean Airlines  

• Αποσκευές : 1 προσωπικό αντικείμενο (40x20x-
25cm) + 1 χειραποσκευή 23k ανά άτομο

• διαμονή για 4 διαν/σεις στα αναγραφόμενα 
ξενοδοχεία 

• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• συνοδός εκδρομής 
• ειδικό πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης 

• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
• δημοτικοί φόροι πόλεων και προαιρετικές 

δραστηριότητες



Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο/ 
τρίκλινο

Τιμή 
Παιδιού

Tιμή 
Μονοκλ. Πτήσεις 

19/12
αναχώρηση οδικώς 

& επιστροφή 
αεροπορικώς 

IBIS CASTLE HILL 3* 219€ 175€ 340€
AEGEAN AIRLINES 

23 Δεκεμβρίου
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

10:30 - 13:15MERCURE CASTLE 
HILL 4* 245€ 195€ 385€

30/12
αναχώρηση 

αεροπορικώς & 
επιστροφή οδικώς

IBIS CASTLE HILL 3* 295€ 250€ 470€
AEGEAN AIRLINES 

30 Δεκεμβρίου
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

18:15 - 18:50MERCURE CASTLE 
HILL 4* 330€ 290€ 530€

σύνολο φόρων 85€
η διαμονή στο Βελιγράδι γίνεται στο QUEENS ASTORIA 4*.

Τιμοκατάλογος

Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Βελιγράδι


