Βουδαπέστη-Βιέννη-Μπρατισλάβα
,4,5ημέρες - Special Offer ,αεροπορικώς
(Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα)

1η ημέρα: Αναχώρηση για Βουδαπέστη -Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για το απαραίτητο έλεγχο των ταξιδιωτικών μας
εγγράφων και πτήση για την πανέμορφη Βουδαπέστη . Εκεί θα μας περιμένει ο αρχηγός μας
,όπου θα μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο μας .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
2η ημέρα: Παραδουνάβια Χωριά (Άγιος Ανδρέας) - Ξενάγηση Πόλης - (Προαιρετική
Κρουαζιέρα στον Δούναβη)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας),
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να
αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για τον
«Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς πύργους όπου θα θαυμάσουμε την εκκλησία
του Αγίου Ματθία και την υπέροχη θέα. (Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν
πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου,
μπορεί κανείς να επισκεφτεί στον ελεύθερο του χρόνο, εκτός από το Ανάκτορο των
Αψβούργων,, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο του
Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι
συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της
Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και
έμποοροι.). Στη συνέχεια αναχώρηση για τον λόφο Γκέλερτ με το πολεμικό μουσείο πρώην
φρούριο του Αυστριακού στρατού όπου θα θαυμάσουμε τον Δούναβη και την πόλη από ψηλά.
Συνεχίζουμε για την πλατεία Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου θα κάνουμε μια
μικρή στάση . Στην ίδια περιοχή βρίσκονται επίσης ο Ζωολογικός κήπος και τα διάσημα
λουτρά Σετσενι ,που σας προτείνουμε κάποια στιγμή να τα επισκεφτείτε Θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου
Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και θα καταλήξουμε στην καρδιά της
πόλης στην κεντρική πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε
μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της
πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
Extra Τίρs : Μετά την κρουαζιέρα σας προτείνουμε να απολαύσετε τη βραδιά σας ,στο για πολλούς
ομορφότερο καφέ της Ευρώπης New York Palace, το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όλες τις
ώρες της ημέρας .Για αυτούς που θέλουνε να γευματίσουν φθηνά ,αλλά ποιοτικά μπορούνε να
επισκεφτούν την πλατεία οκταγώνου ,όπου υπάρχουν εστιατόρια με μπουφέ.

3η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (Προαιρετική Ολοήμερη Εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε
πανοραμικά τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν (σύντομη
στάση για φωτογραφία), το οποίο θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ ,όπου θα δούμε από το

λεωφορείο ,τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε,
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ,φαγητό και βόλτα
στην πόλη.Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσουμε σε
μια τοπική παραδοσιακή ταβέρνα υπό τους ήχους των τσιγγάνικων βιολιών
Extra Tίps: Στη βόλτα σας στη Βιέννη, αν το επιτρέπει ο χρόνο σας ,προτείνουμε να δοκιμάσετε ένα
υπέροχα βιεννέζικο σνίτσελ και να γλυκαθείτε με μια Sacher Torte σε ένα από τα καλύτερα καφέ της
πόλης το Cafe Central.

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα (Ημερήσια Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις
της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνετε σε μια έκταση 48.845 τετραγωνικών χιλιομέτρων και
βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του
ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα
από την εποχή του κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ
που πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό
αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και
φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από ψηλά είναι
φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία της Μπρατισλάβα, ο
Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια.
Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Sη ημέρα: Βουδαπέστη - Επιστροφή
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Βουδαπέστη .Η ημέρα αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία
να χαρείτε μόνοι σας χωρίς πρόγραμμα και περιορισμούς την πόλη που σας φιλοξενεί .
Χαλαρώστε στο καλύτερα λουτρά της Ευρώπης ,χαθείτε και ανακαλύψτε τις όμορφες γωνιές
στην γειτονιά με τα Ruin Bars ,βολτάρετε δίπλα στις όχθες του Δούναβη και γευματίστε σαν
ντόπιοι στην σκεπαστή αγορά στο κέντρο της πόλης .Αν το επιτρέπει ο καιρός ,σας
προτείνουμε επίσης να επισκεφτείτε τον εκπληκτικό ζωολογικό κήπο ."Επειτα θα
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής μας

Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια με της Ryanair/Wizzair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη
Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή τσάντα να
χωράει κάτω από το κάθισμα)
Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.
Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς
Τρεις (3) ή Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

