
 

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη 

7 ημέρες 

 
1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη (χλμ.) 

Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 21:00 για τα σύνορα Ευζώνων. Διασχίζο-

ντας τη Σερβία και με ενδιάμεσους σταθμούς για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. Τακτοποί-

ηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 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 αναχώρηση. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της πόλης, η οποία χωρίζεται από το Δούναβη, στη 

Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλα-

τεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Βούδα και την 

περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμά-

σουμε το άγαλμα της Νίκης, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Πριν την επιστροφή 

στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε προαιρετικά κρουαζιέρα στο Δούναβη, ώστε να θαυμάσετε την πόλη από μια μοναδική 

οπτική γωνία. 

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη Ξενάγηση Πόλης - Πράγα 
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, 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 Κα-

ρόλου. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα 

θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πα-

νώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την 

εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία συμβολίζει την πανούκλα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Πράγα. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Πραγα (ξενάγηση πόλης)  
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της Παλιάς πόλης 

(Staromestske namesti), 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 

(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του  

Καρόλου στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγησή μας στην Καστρούπολη, όπου θα δούμε το 

μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προε-

δρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου και το ναό του Αγίου Νικολάου. Προτείνουμε (προαιρετική) δίωρη 

κρουαζιέρα με γεύμα από την όχθη της «Μικρής πλευράς». Το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση 

Μαύρου θεάτρου. 

6η ημέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Ζάγκρεμπ . 
Πρωινό και αναχωρούμε για το Τσέσκυ Κρούμλοβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία της 

μεσαιωνικής πόλης η οποία, όπως και η Πράγα, βρίσκεται στη λίστα των διατηρητέων πόλεων της Unesco. Αποτελεί 

πολιτισμικό στολίδι της νότιας Βοημίας με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, 

τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και 

πολιτισμικής αξίας όπως η «κρυφή γέφυρα». Αξίζει μια επίσκεψη στο κάστρο της πόλης με την πανοραμική θέα. Συνε-

χίζουμε τη διαδρομή μας για το Ζάγκρεμπ. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μια γνωριμία 

με τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 

7η ημέρα : Ζάγκρεμπ - Θεσσαλονίκη 
Πρωινό και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το βράδυ 

στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 
Πράγα - Βιέννη 

Βουδαπέστη 

(Βραδινή αναχώρηση)  

 

 
 

 

 
7 

 

 
 

 
21/12 

23/12 

Danubius Flamengo 4*/ Βουδαπέστη 

Rezidence Emmy 4*/ Πράγα La-

guna Zagreb 3*/ Ζάγκρεμπ 

or Similar 

 
299 € 

 

329 € 

 

+ 139 € 

 

149 € 

 

Πρωινό 

*** 

Arena 4*/ Βουδαπέστη 

Don Jiovani 4*/ Πράγα 

Panorama 4*/ Ζάγκρεμπ 

or Similar 

 

329 € 

 

359 € 

 

+ 159 € 

 

149 € 

 

Πρωινό 

*** 


