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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
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη μέρα μας μία 
εξαιρετική ημερησία 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. 

4η Ημέρα | ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ | ΜΠΑΝΤΕΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τη Βιέννη. Στη 
διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τη γραφική λουτρόπολη 
Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας 
καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το 
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης»  
το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το 
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το 
Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική 
ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και 
της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Το βράδυ άφιξη στη Βιέννη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα |  ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο μας ξεκινάμε με 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, 
με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το 
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής 
τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα 
Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα 
Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου 
και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την 
πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου 
Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της 
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Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική 
Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το 
Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). 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 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 «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά 
λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου 
Στεφάνου.

6η Ημέρα | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο 
καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του 
ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το 
κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου 
τελούνταν οι στέψεις των βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του 
Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης 
στους αιώνες. Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

STORY PLACE

Βρείτε το πιο “γλυκό” περίπτερο στη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά του Rathausplatz 
και βγάλτε τη πιο γιορτινή φωτογραφία σας 
στη εορταστική Βιέννη και επιλέξτε ένα από 
τα πιο δηµοφιλή αξιοθέατα της 
Βουδαπέστης, την Αλυσιδωτή Γέφυρα για να 
βγείτε µια εξίσου εντυπωσιακή φωτογραφία 
για το πιο ατµοσφαιρικό Ιnsta Story!21

Ξενοδοχείο Βουδαπέστη  Ξενοδοχείο Βιέννη   Τιµή κατ’ άτοµο  Τιµή παιδιού εως 12 ετών

Ibis Heroes Square 3* Ιbis  Wien Mariahilf 3*     379 / 435 269 / 315

Marmara 4*  Ιbis Wien Mariahilf 3*    415 / 469 299 / 345

Ibis Heroes Square 3* Mercure  Wien Westbahnhof 4*    429 / 475 315 / 369

Marmara 4*  Mercure Wien Westbahnhof 4*    455 / 519 329 / 375

Mystery 5*  Mercure Wien Westbahnhof 4*    499 / 549 349 / 385

Ξενοδοχείο Βιέννη  Ξενοδοχείο Βουδαπέστη Τιµή κατ’ άτοµο Τιµή παιδιού εως 12 ετών

Ibis Wien Mariahilf 3* Ibis Heroes Square 3*     335 / 389 199 / 245

Ibis Wien Mariahilf 3* Marmara 4*     349 / 399 215 / 259

Austria Trend Ananas 4* Ibis Heroes Square 3*     369 / 425 229 / 275

Austria Trend Ananas 4* Marmara 4*     389 / 449 239 / 289

Austria Trend Ananas 4* Mystery 5*     449 / 499 255 / 299

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαµβάνονται:
Ασφάλιση
Αεροπορικά εισιτήρια
Μία χειραποσκευή διαστάσεων 40*20*25 κατ’ άτοµο 
& 1 αποσκευή 20 κιλών στα 2 άτοµα
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

23-28/12 | 6 ΗΜΕΡΕΣ

04-08/01 | 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΣTO 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η 4Η ΗΜΕΡΑ

ΤΟ 5ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

3 ∆ιανυκτερεύσεις 2 ∆ιανυκτερεύσεις Νon Ref/Kανονική Νon Ref/Kανονική

Νon Ref/Kανονική Νon Ref/Kανονική2 ∆ιανυκτερεύσεις 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Θεσσαλονίκη-Μπρατισλάβα
16.45-17.30

Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη
18.10-20.45

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
19.15-19.50

Μπρατισλάβα-Θεσσαλονίκη
17.55-20.35

Πτήσεις RyanAir

Πτήσεις RyanAir


