
Βουδαπέστη - Πράγα

18,19,30
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5,6
ημέρες

1Αναχώρηση - Βουδαπέστη (970χλμ.)
ημέρα

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην 
διαδρομή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2 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 από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα 
μοναδικό τοπίο.
Το απόγευμα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3 Βουδαπέστη - Πράγα 
ημέρα

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς πόλης με το 
περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

ημέρα4 Πράγα - Γύρος πόλεως - Prague by night 
ημέρα

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για ξενάγηση στην πόλη των 100 πύργων. 
Άφιξη και αρχίζουμε αμέσως την γνωριμία με το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την πόλη 
της Πράγας. Θα ξεκινήσουμε με την κοσμοπολίτικη πλατεία της παλιάς πόλης. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές 
και θα καταλάβετε αμέσως τους λόγους! 



ημέρα

ημέρα

5

6

Καστρούπολη - Άγιος Βίτος - Γέφυρα Καρόλου - Παλιά πόλη - Κρουαζιέρα 
στο Μόλδαβα - Μαύρο Θέατρο - Ghost tour 

Πράγα - Πτήση επιστροφής 

ημέρα

ημέρα

Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrant Sani), την Ακρόπολη της πόλης 
η οποία στεφανώνει τον  λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto, το ανάκτορο 
Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας μετέπειτα κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας 
σημερινό προεδρικό μέγαρο. 
Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου. Κατηφοριζουμε 
προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και διασχίζουμε την περίφημη γέφυρα του Καρόλου για να βγουμε στο 
αστρονομικο ρολόι. 
Περάστε τον υπόλοιπο χρόνο στα γραφικά σοκάκια ή ελάτε μαζί μας σε μια αξέχαστη προαιρετική κρουαζιέρα 
στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών 
γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε γεύμα 
σε πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για λίγη ξεκούραση. 
Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά ανάμεσα στα εξής :

Μαύρο θέατρο
Παρακολουθήστε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια 
μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν 
πολύ καλύτερα από το σκοτάδι. 

Ghosts & Legends of the old town 
Επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους 
μύθους καθώς θα περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου 
της πόλης. Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

  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 ή 5 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

Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή συνοικια με την παλια και τη νέα συναγωγη, το παλιό Δημαρχείο με το 
φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου 
του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης των κατοίκων 
της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα ελάτε μαζί μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, 
πριν τη βραδινή σας βόλτα στο κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας από τη 
γέφυρα των αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία θα ξεναγηθούμε την επόμενη 
μέρα, περνάμε τη γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με το αστρονομικό ρολόι. Πλέον 
ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε  απαραίτητη 
πληροφορία.



Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος 

5 Ημέρες

6 Ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο/ 
τρίκλινο

Τιμή 
Παιδιού

Tιμή 
Μονοκλ. Πτήσεις 

19/12
αναχώρηση οδικώς 

& επιστροφή 
αεροπορικώς 

Βουδαπέστη :
IBIS CASTLE HILL 3* 219€ 175€ 340€

AEGEAN AIRLINES 
23 Δεκεμβρίου

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
10:00 - 13:00

30/12
αναχώρηση 

αεροπορικώς & 
επιστροφή οδικώς

Πράγα :
ΙΝΤΕRNATIONAL 4* 295€ 250€ 470€

AEGEAN AIRLINES 
30 Δεκεμβρίου 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ 
13:00 - 14:15

σύνολο φόρων 85€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο/ 
τρίκλινο

Τιμή 
Παιδιού

Tιμή 
Μονοκλ. Πτήσεις 

18/12
αναχώρηση οδικώς 

& επιστροφή 
αεροπορικώς 

Βουδαπέστη :
IBIS CASTLE HILL 3* 249€ 195€ 395€

AEGEAN AIRLINES 
23 Δεκεμβρίου

ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
10:00 - 13:00

30/12
αναχώρηση 

αεροπορικώς & 
επιστροφή οδικώς

Πράγα :
ΙΝΤΕRNATIONAL 4* 360€ 290€ 550€

AEGEAN AIRLINES 
30 Δεκεμβρίου 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ 
13:00 - 14:15

σύνολο φόρων 85€

Τιμοκατάλογος

Βουδαπέστη - Πράγα


