Βουδαπέστη
Βιέννη
Μπρατισλάβα

4 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

από 135€*

Βουδαπέστη

Δώρο ξενάγηση
Βιέννης & Μπρατισλάβας!

4 ημέρες

με απευθείας πτήσεις της

μόνο 135€*

Δώρο!

Δώρο!

το αεροπορικό
εισιτήριο!

Αναχωρήσεις 21/12

Αναχωρήσεις 19/12, 21/12, 26/12 & 02/01

Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα

Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη (995 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί για τα
σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, στη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση) - Βιέννη (243 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας αρχίζει με
την Πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία
γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της
Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Το μεσημέρι αναχώρηση για την
Βιέννη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η ημέρα: Βιέννη (πανοραμική ξενάγηση πόλης) -

64

το αεροπορικό
εισιτήριο!

Μπρατισλάβα (περιήγηση) (80 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε μία πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε
(δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και
την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα
της Μαρίας Θηρεσίας και θα καταλήξουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της
Αγίας Τριάδας και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης,
η Μπρατισλάβα βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής
Ευρώπης και συνδέεται με τις γειτονικές χώρες μέσω
του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του ποταμού

Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσιμων

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 συντριβάνι στην κεντρική
πλατεία της παλαιάς πόλης. Στην συνέχεια μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος
ελεύθερος.
4η ημέρα: Μπρατισλάβα μετάβαση στο αεροδρόμιο (πτήση επιστροφής)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τα
τελευταία ψώνια στην πόλη. Κατόπιν μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής
για την Θεσσαλονίκη.

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπρατισλάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση) Βιέννη (περιήγηση) - Βουδαπέστη (324 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας
μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του
Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου.
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη,
να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να
χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων
της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν.

Πακάσι. Έπειτα, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και
θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ,
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα
χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, 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 Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
3η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας
με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων
το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί
και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή
του λόγου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός

Σημείωση: Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
*Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσιμων

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
παλαιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να
δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον “Προμαχώνα
των Ψαράδων” με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Ελεύθερος χρόνος.
4η ημέρα: Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη (995 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη μας. Διέλευση των
συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.
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