
Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα  

7 ημέρες 
 

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

διασχίσουμε τη Σερβία και με ενδιάμεσους σταθμούς για καφέ και γεύμα θα φτάσουμε  αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν αναχώρηση για το Χριστουγεννιάτικο δείπνο με τσιγγάνικα βιολιά. 

Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή 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. Έπειτα συνεχίζουμε την περιήγησή μας με τα πόδια. Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν 

πεζοδρομηθεί και επανάκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να 

επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματτία, 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 έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματτία, τον «Προμαχώνα των 

Ψαράδων» με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) μια κρουαζιέρα στον 

ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την 

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) (240 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, 

το πασίγνωστο Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 

περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα δούμε 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 Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια, 

θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 

παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Το βράδυ προαιρετική 

διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 

5η ημέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα (270 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το 

μουσείο κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη εκκλησία του 1752.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. Θα επισκεφτούμε το χωριό Esztergom, όπου θα δούμε 

τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και 

η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. 

Από τις πιο όμορφες μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνεται 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 αργά το απόγευμα. 

6η ημέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι (590 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της Βουδαπέστης για τα τελευταία αναμνηστικά. Το 

μεσημέρι αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 

κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα και δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια.  

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 

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

μοντέρνα 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.  

 

Σημείωση: Προαιρετική εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά και τη Μπρατισλάβα: Τιμή ενήλικα: 25€ - Παιδί 2 έως 12 

ετών: 15€ 

 

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 

Μπρατισλάβα 

(Βραδινή αναχώρηση) 

 

 

 
 
 

7 

 

 

 

 
21/12 

23/12 

Danubius Flamengo 4*/ Βουδαπέστη 

Prag 4*/ Βελιγράδι 

 

349 € 
 

379 € 
 

+ 159 € 
 

159 € 

Πρωινό & 

4 Δείπνα 

*** 

NH Budapest City  4*/ Βουδαπέστη 

Prag 4*/ Βελιγράδι 
349 € 

 

379 € 
 

+ 159 € 
 

159 € 
Πρωινό 

*** 

Hungaria City 4*/ Βουδαπέστη 

Prag 4*/ Βελιγράδι 

 

359 € 
 

389 € 
 

+ 169 € 
 

159 € 

Πρωινό & 

4 Δείπνα 

*** 

 

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

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


