
1η Ημέρα |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΡΩΤΗ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία όπου θα 
συναντήσετε τον εκπρόσωπο του γραφείου μας. Έπειτα από 
την απαραίτητη διαδικασία του ελέγχου αναχωρούμε για τη 
Βουδαπέστη. Με την άφιξη μας, θα τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε και χρόνο ελεύθερο για 
ξεκούραση. Για όποιον επιθυμεί μπορεί να λάβει μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη υπό την καθοδήγηση του ξεναγού μας. 
Το βράδυ σας προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό 
Δούναβη, παρέα με τη συνοδεία του ξεναγού μας και ένα 
ποτήρι σαμπάνια. Θαυμάζοντας εν πλω τα φωταγωγημένα 
κτίρια της πόλης, καλείστε να αφήσετε την μαγική αυτή πόλη 
να σας σαγηνεύσει με την απαράμιλλή ομορφιά της.

2η Ημέρα | ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση της πόλης. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε 
την Αλυσιδωτή Γέφυρα, ένα απ’ τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα τη 
Βουδαπέστης, που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα πάνω από 
το Δούναβη, τον Πύργο των Ψαράδων που κτίστηκε το 1905 για 
διακοσμητικούς σκοπούς και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία 
του Αγ. Ματθαίου στην περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία 
είναι επίσης γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην 
καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο αιώνα. 
Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που υψώνεται 48 
μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίσθηκε από τους Βούρκους 
της Αυστρίας του 1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν την πόλη 
μετά την αναστολή της Ουγγρικής επανάστασης για την 
ανεξαρτησία. Σε αυτό το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της 
Βουδαπέστης. Συνεχίζουμε στα αξιοθέατα της Πέστης, όπου 
θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το 
κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία 
της Ουγγαρίας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε τοπική 
ταβέρνα με Τσιγγάνικα Βιολιά.

3η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και έπειτα σας προτείνουμε μία 
πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή 
στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των 
καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα 
όμορφα τουριστικά καταστήματα, η περιοχή φημίζεται για τα 
καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το ιστορικό 

αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το 
άλλοτε λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό 
ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, η αναγεννησιακού 
ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα 
παλιά σχέδια. Στη συνέχεια, προαιρετικά μπορείτε να 
απολαύσετε γεύμα σαν "βασιλιάδες" στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο «Renaissance». Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε 
τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την 
Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη 
Στούροβο της Σλοβακίας, από όπου θα απολαύσουμε το 
θέαμα, που προσφέρει ο Δούναβης και θα εντυπωσιαστούμε 
από τον Άγιο Στέφανο, φωτισμένο στον απέναντι λόφο της 
Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. 
Διανυκτέρευση.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ
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4η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού παραδώσουμε τα δωμάτια μας, τοποθετούμε τις αποσκευές στο λεωφορείο μας και 
ξεκινάμε για έναν τελευταίο περίπατο στο Κέντρο της πόλης υπό την καθοδήγηση του Ξεναγού μας. Νωρίς το μεσημέρι 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

299€  / 349€ 419€ / 479€

329€ / 379€ 449€ / 499€

475€ / 525€

199€  / 245€

229€ / 269€

329€ / 375€ 699€ / 759€

27/12

Marmara 4*
Κεντρικό

Up 4*
Κεντρικό

Áurea Ana Palace 5*

4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

27/12 
09.20-10.00

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη 

30/12 
16.15-18.50

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
 

Αεροπορική Εταιρία
Wizz Air / Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 χειραποσκευή 10 κιλών διαστάσεων 55*40*20
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Βγείτε την πιο εντυπωσιακή 
γιορτινή φωτογραφία σε ένα από 
τα πιο δηµοφιλή αξιοθέατα της 
πόλης, την Αλυσιδωτή Γέφυρα!
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