
 

Βουδαπέστη - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ   

7 ημέρες 

 
1η  & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη (990 χλμ.) 
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία και αναχώρηση στις 21:00 για τα σύνορα των Ευζώνων. Διασχίζοντας τη 

Σερβία και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, ξεκούραση και για όσους επιθυμούν αναχώρηση για το Χριστουγεννιάτικο δείπνο με τα τσιγγάνικα βιολιά. 

Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και η μέρα ξεκινάει με την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το Δούναβη, στη Βούδα και την Πέστη. Θα 

δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτο-

κρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Βούδα και την περιοχή των Παλατιών στην 

Πέστη. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της 

Νίκης, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκοσμίου πόλεμου. Πριν την επιστροφή στο ξενοδοχείο σας 

προτείνουμε προαιρετικά μια κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να θαυμάσετε την πόλη από μια μοναδική οπτική γωνία. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) (240 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την κοσμική και αυτοκρατορική Βιέννη. Θα ξεκινήσουμε αμέσως την ξενάγηση στην πόλη 

της Βιέννης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 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 Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του 

Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουμε την περιπατητική ξενάγηση. 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 του Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την 

παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη 

Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz. Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβάιν» ή 

«πουνς» και γευθείτε ψητά λουκάνικα ή κάστανα. Έπειτα, ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Η Βιέννη, πόλη της Κλασσικής μουσικής, προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε 

προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη (290 + 290 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο 

μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Στην πόλη αυτή μπορείτε να περπατήσετε στα πολυάριθμα πλακόστρωτα δρομάκια και 

στις μικρές στοές της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό 

Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα θαυμάσουμε την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, το Δη-

μαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Ελεύθερος χρόνος στην παλιά πόλη για να 

απολαύσετε την παραμυθένια της ατμόσφαιρα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα: Βιέννη - Σενμπρούν - Βελιγράδι (610 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την επίσκεψη στα ανάκτορα του Σενμπρούν, το οποίο παλάτι μαζί με τους πανέμορφους κή-

πους του είναι από τα πιο διάσημα πολιτιστικά αξιοθέατα της χώρας από το 1960. Το παλάτι, αρχικά, είχε γίνει δώρο στη 

Μαρία Θερέσα από τον πατέρα της, η οποία στη συνέχεια μετά τη στέψη της, αποφάσισε να μετατρέψει το ανάκτορο σε 

θερινό θέρετρο και να αλλάξει την αρχιτεκτονική του. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, ο Αυτοκράτορας Franz Josef I, 

που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο παλάτι, αναδιαμόρφωσε το παλάτι στην σημερινή του μορφή.  Οι 

Γαλλικού στιλ κήποι είναι το ιδανικό μέρος για φωτογραφίες και περιέχει μεταξύ άλλων και έναν λαβύρινθο, το Tiergarten 

που είναι ο παλιότερος εν ενεργεία ζωολογικός κήπος του κόσμου (1752), έναν βοτανικό κήπο και 32 αγάλματα που 

αντιπροσωπεύουν θεότητες και αρετές. Μετά τη ξενάγηση στα ανάκτορα, αναχωρούμε για το Βελιγράδι. Άφιξη και τα-

κτοποίηση στο ξενοδοχείο και μετά ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην πόλη με συνοδεία του αρχηγού. 
7η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (630 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο 

φρούριο Καλεμεγκτάν, χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, το οποίο προσφέρει 

εκπληκτική θέα του Νέου Βελιγραδίου και του Ζέμουν. Θα δούμε από μακριά το Πύργο Νεμπόισα, τόπο όπου μαρτύρησε 

ο Ρήγας Φεραίος. Θα περπατήσουμε προς την Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της οδού Κνεζ Μι-

χαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν μο-

ντέρνα εμπορικά μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε προς τις αριστοκρατικές 

περιοχές του Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το «σπίτι των λουλουδιών» ,το μαυσωλείο του Τίτο. Θα δούμε το Ναό του 

Αγίου Σάββα, μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες στον κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά κτίρια 

στον κόσμο γενικότερα. Θα περάσουμε από τη γνωστή πλατεία Σλάβια, θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτήρια από τον 



 

τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια 

αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

 

 

Τιμοκατάλογος Εκδρομής 
 

Εκδρομή Ημ. Αναχ. 
Ξενοδοχεία 

τοποθεσία 

Early Booking 

έως 30/11/2019 

Τιμή ατόμου σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Παιδί 

2-12 ετών Διατροφή 

Βουδαπέστη - Βιέννη 

Σάλτσμπουργκ 

(Βραδινή αναχώρηση) 

7 
21/12 

23/12 

Danubius Flamengo 4*/ Βουδαπέστη 

Ananas 4*/Βιέννη 

Belgrade City 4*/Βελιγράδι 

or Similar 

299 € 
 

329 € 

 

+ 139 € 

 

149 € 

 
Πρωινό 

*** 

 

***Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με κρασί και τσιγγάνικα βιολιά 

Τιμή ενήλικα 40 € - Τιμή παιδιού 2-12 ετών 30 € 


