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Βουδαπέστη- Προαιρετική Περιήγηση By Night Και Κρουαζιέρα Στο 
Δούναβη

Βουδαπέστη - Ξενάγηση Πόλης

ημέρα

ημέρα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αρχοντική πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη. Άφιξη 
και μεταφορά για την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προτείνουμε προαιρετικά ένα νυχτερινό 
γύρο πόλης (by night), όπου θα θαυμάσουμε φωτισμένα τα κυριότερα μνημεία της πόλης και στη συνέχεια μια 
ρομαντική κρουαζιέρα στο Δούναβη, που θα σας χαρίσει τέλεια θέα από το φωταγωγημένο Μέγαρο Μουσικής 
Vigado και τα υπόλοιπα λαμπερά κτίρια μεταξύ των γεφυρών Margaret και Rakoczi.

Πρωινό και ξενάγηση στην πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, πόλη. Η 
Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα.  Οκτώ θαυμαστές 
γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, που εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. 
Όλα αυτά θα τα θαυμάσετε στη σημερινή μας ξενάγηση, που περιλαμβάνει το εντυπωσια¬κό κτίριο του 
Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχη εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το 
Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλης, τον λόφο Γκέλερτ στην περιοχή του κάστρου που 
κρατά τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα κ.α. Για το βράδυ προτείνουμε (προαιρετικά) να διασκεδάσετε σε τοπική 
ταβέρνα, όπου το πικάντικο γκούλας και τα τσιγγάνικα βιολιά θα σας ζαλίσουν ευχάριστα!
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ημέρες

3 Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα - Πράγα
ημέρα

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την καρδιά της Κ. Ευρώπης και γοητευτική πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την 
Μπρατισλάβα. Μια βόλτα στα στενά πεζοδρομημένα δρομάκια με τα παστέλ κτήρια του 18ου αι. κάτω από το 
άγρυπνο «βλέμμα» του κάστρου, θα σας ταξιδέψει πίσω στους μεσαιωνικούς χρόνους . Η περιπλάνηση στην 
Παλαιά Πόλη θα ξεκινήσει από τις οδούς MichalskaVenturska, με τις αμέτρητες καφετέριες και τα εξαιρετικά 
μπαρόκ κτήρια. Στη συνέχεια και αφού περιπλανηθούμε 
σε όλα τα στενά του κέντρου, σειρά έχει η Πύλη του Αγίου Μιχαήλ (MichalskaBrana),
η μοναδική από τις τέσσερις πύλες της μεσαιωνικής πόλης που διασώζεται έως σήμερα και αποτελεί ορόσημο 
της Μπρατισλάβας. Κάτω από την πύλη θα δούμε το «Σημείο Μηδέν», απ’ όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές 
αποστάσεις με τις άλλες πρωτεύουσες του κόσμου. Εξαιρετικά είναι και τα ιδιόμορφα μπρούτζινα αγάλματα 
που ξεπετάγονται στις πιο παράξενες τοποθεσίες της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για τη 
«Χρυσή Πόλη», την Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ με τη συνοδεία του αρχηγού σας, επίσκεψη στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο για μια πρώτη 
γνωριμία με τη πόλη.

ημέρα4 Πράγα - Ξενάγηση Πόλης - Κρουαζιέρα Στον Μολδαβα (Προαιρετική)
ημέρα

Πρωινό και ξεκινάμε με ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε
την πλατεία της Παλιάς Πόλης (Staromestskenamesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο 
με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το 



Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavskénamesti), την Εθνική 
βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής
 και θα απολαύσουμε έναν περίπατο στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη
 με 30 αγάλματα αγίων. Αργότερα μπορούμε (προαιρετικά) να επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής 
Πλευράς» σε καραβάκι για δίωρη κρουαζιέρα, στον πιο μακρύ ποταμό της χώρας, τον ποταμό Moldova, ή στα 
Τσέχικα Vltava. Χαλαροί,
 θα θαυμάσουμε το Κάστρο, τη γέφυρα, και όλα τα άλλα πανέμορφα αξιοθέατα της μεσαιωνικής πόλης, από 
άλλη οπτική γωνία. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

ημέρα

ημέρα

ημέρα
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Πράγα – Καστρουπολη - Καρλοβυ Βαρυ (Προαιρετικη)

Πράγα – Βιέννη

Βιέννη - Περιπατητική Ξενάγηση - Ανάκτορα Σεμπρουν (Προαιερετικη) 

ημέρα

ημέρα

ημέρα

Σήμερα, μετά το πρωινό, θα γνωρίσουμε την Καστρούπολη και το Κάστρο, όπου θα δούμε το μοναστήρι 
Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή  της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια προτείνουμε, 
μια φανταστική εκδρομή στην ομορφότερη λουτρόπολη το Κάρλοβυ Βάρυ, που ακούγεται σαν θρύλος στο 
Βορρά.
Βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή, σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη 
λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίσματα. Γνωστή λόγω των 
ιαματικών της πηγών, με μοναδικές στον κόσμο ιδιότητες, τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» απ’ τον 
αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο. Έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, 
των τεχνών και της πολιτικής, όπως ο Τσάρος Πέτρος ο 1ος, ο Γκαίτε, 
ο Μπετόβεν, ο Μπαχ και ο Μαρξ. Σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά κέντρα 
Υγείας  & Ανανέωσης της Κεντρικής Ευρώπης. Αργά το απόγευμα, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την αρχοντική πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. 
Οι πρώτες μας εικόνες με την πανοραμική ξενάγηση, είναι το ανάκτορο Μπελβεντέρε,
η περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, 
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάματος, 
τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Θα περάσουμε και από το ανάκτορο και τους 
κήπους του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών
και ήταν η πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το απόγευμα, στον ελεύθερο σας χρόνο, μπορείτε να ανεβείτε για καφέ «Βιεννουά» στο πύργο του Δούναβη, 
να επισκεφθείτε την κρασο-γειτονιά Grinzing, όπου θα περάσετε τη βραδιά σας συντροφιά με τοπικούς 
μουσικούς... Στιγμές που θα θυμάστε για πάντα!

Πρωινό και ξεκινάμε την περιπατητική ξενάγηση της «πόλης της μουσικής». 
Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα
του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μια εκκλησία, την 
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του Προέδρου της Αυστρίας. Στη 
συνέχεια θα βρεθούμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία 
της Ελληνικής παροικίας, με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στην Πλατεία Μάρκτ-Κρήνη αφιερωμένη στο 
Γάμο του Ιωσήφ με τη Μαρία. Ακολουθεί η Πλατεία Γκράμπεν, με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή 
αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν Άγιο και έναν Άγγελο, που παρακολουθούν την 
εξόντωση μιας μάγισσας, δηλαδή της Πανούκλας. Το μεσημέρι σας προτείνουμε (προαιρετικά),
να επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν για μια μοναδική 
ξενάγηση. Εδώ έζησε η Μαρία Θηρεσία, η Μαρία Αντουανέτα και εδώ έπαιξε από τις πρώτες του συναυλίες, 
ο 6χρονος Μότσαρτ. Θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα δωμάτια και τη μεγάλη αίθουσα χορού και θα 
εντυπωσιαστούμε από τους κήπους και την εσωτερική πολυτέλεια του ανακτόρου! Το βράδυ σας προτείνουμε 
προαιρετικά, την παρακολούθηση κοντσέρτου κλασσικής μουσικής.



Τιμοκατάλογος

Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης
7 νύκτες - 8 ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή  
παιδιού

Τιμή 
Moνοκλ.

Πτήσεις

22 
Οκτωβρίου

Βουδαπέστη
Expo Congress Hotel  4*

Πρωινό 499€ 429€ 699€

Ryanair 
Θεσ/νίκη – Βουδαπέστη   

13:40 - 14:15
 

Wizz Air
Βουδαπέστη - Θεσ/νίκη 

15.10 - 17:50

Πράγα NH CITY 4*

Βιέννη 
Event Hotel Pyramide 4*

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με Ry-
anair.

• Μια αποσκευή 10Kg. με ροδάκια (55x40x20 εκ.) 
και μια μικρή προσωπική χειραποσκευή 5Kg. 
(40x20x25 εκ.). 

• Εφτά   (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4 *. Πρωινό καθημερινά στον χώρο του 
ξενοδοχείου.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

• Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και 
ΦΠΑ: 145€.

• Check points & δημοτολοί φόροι : 45€
• Προαιρετικό By night και κρουαζιέρα στον 

Δούναβη: 20€ ενήλικας -10 παιδί .
• Κρουαζιέρα στον Μολδάβα : 20 € ενήλικας – 10 

παιδί .
• Προαιρετική εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι : 25 € 

ενήλικας 15€ το παιδί.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 

αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται.

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση 
ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 15€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ημέρα8 Βιέννη – Βουδαπέστη - Πτήση Επιστροφής
ημέρα

Πρωινό. Γεμάτοι νέες εμπειρίες, εικόνες, συναισθήματα, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. 
Το ταξίδι στις ρομαντικές και γοητευτικές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης, μας χάρισε πανέμορφες 
αναμνήσεις!
Πτήση επιστροφής.


