
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΕ ΔΥΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ, 
ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ / ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ BY NIGHT

1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΒΡΑΔΙΝΗ
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας, γνωριμία με
το συνοδό μας και αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος
ελεύθερος για αγορές στα DUTY FREE, στο κατάστημα
αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της
Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην
Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα
πραγματοποιήσουμε μια όμορφη βόλτα στην μποέμ περιοχή
της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις
ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι
τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H
περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της
Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη περιοχή
δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν
παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το σύμβολο
της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι
χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και
χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως
οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο
Nebos ja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα
Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και
Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το
Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας
Ljubica, το ξενοδοχείο , σήμα κατατεθέν της πόλης και
φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των
Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>,
αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο
τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά
ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το
Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη,
το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Τελειώνοντας την όμορφη
περιήγηση μας θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι για την
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη. Με την άφιξη
μας, θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας και θα
κάνουμε 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.

6 
ΗΜΕΡΕΣ

 Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Νις

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ



3η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

 
 

Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρωινό και αναχωρούμε για την πανέμορφη πόλη της Σερβίας το Νις. Το Νις είναι η γενέτειρα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα κάνουμε μία περιήγηση στην πόλη, θα δούμε τα πιο ιστορικά σημεία και κτήρια και θα σταθμεύσουμε
μπροστά στο ιστορικό κάστρο της πόλης  όπου η πύλη μπροστά μας λέγεται η πύλη της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ακριβώς αρχίζει
και ο πεζόδρομος με τα μαγαζιά και θα έχουμε τον χρόνο να πιούμε και ένα καφεδάκι. Φαγητό, Διανυκτέρευση. 

4Η Ημέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ | CITY PARK 

5Η ημέρα  | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΝΙΣ 

6Η Ημέρα  | ΝΙΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρωινό και αναχωρούμε για την επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πόλης από 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.
Συνεχίζουμε στο πιο συγκινητικό αξιοθέατο της πόλης, Τα «Παπούτσια του Δούναβη» που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον σκηνοθέτη Can Togay
και τον γλύπτη Gyula Pauer. Το μνημείο αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα των Αλυσίδων που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα, παράλληλα στον
ποταμό και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 550.000 Ούγγρων, που έχασαν τη ζωή τους το 1944 – 1945. Χιλιάδες από τους Ούγγρους
πυροβολήθηκαν δίπλα στην όχθη από συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. Μεταφερόμαστε στον 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. Καταλήγουμε την ξενάγηση μας στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης την Vaci Uca. Το απόγευμα σας προτείνουμε να
επισκεφθείτε το New York Café το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 500μ. από τα ξενοδοχεία διαμονής μας. Το Cafe New York άνοιξε τις πόρτες
του το 1894 και χαρακτηρίστηκε ως «το ομορφότερο καφέ του κόσμου» αφού με τη μπαρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, μπρούτζο, βελούδο
καιμετάξι έμοιαζε με δωμάτιο παλατιού. Από αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συνάντησης στην ανατολική
Ευρώπη, καλλιτεχνών που εκπροσωπούσαν όλα τα είδη τέχνης. 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.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με μία πανέμορφη εκδρομή. Αναχώρηση για την γραφική 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. 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 μεσημέρι στη Βουδαπέστη, όπου διασχίζοντας την οδό Αντράσυ με τα επιβλητικά πολυτελή κτήρια θα
καταλήξουμε στην πλατεία Ηρώων και στο City Park. Εκεί θα περάσουμε χρόνο με την καθοδήγηση του αρχηγού μας όπου μπορείτε να
διαλέξετε από πληθώρα επιλογών το τι επιθυμείτε να επισκεφθείτε. Στο City Park βρίσκεται το παλαιότερο ζωολογικό πάρκο της Ουγγαρίας, το
οποίο φιλοξενεί 1.072 διαφορετικά είδη. Το μουσείο καλών τεχνών, του οποίου η συλλογή αποτελείται από διεθνή τέχνη,
συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων ευρωπαϊκής τέχνης, και περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 τεμάχια. Η συλλογή του
Μουσείου χωρίζεται σε έξι τμήματα: αιγυπτιακό, αρχαίο, γκαλερί παλαιάς γλυπτικής, γκαλερί παλαιάς ζωγραφικής, μοντέρνα συλλογή και
γραφική συλλογή. Το κάστρο Βάϊνταχουνιαντ, χτισμένο το 1896 και σχεδιασμένο από τον Ignac Alpar. Σήμερα εντός του κάστρου στεγάζεται το
μεγαλύτερο μουσείο γεωργίας στην Ευρώπη. Επίσης για τους πιο ρομαντικούς έχουμε να προτείνουμε μία βόλτα στη λίμνη του Πάρκου. Το
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

13/04

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

Leonardo Budapest City 4* 
Κεντρικό

Danubius Hotel Hungaria
City Center 4* Πρωινό

Πρωινό

∆ιατροφή

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Είσοδοι σε μουσεία και θέαματα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή
προτεινόµενο. Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

410€

360€

Τιμή σε δίκλινο

219€

199€

Τιµή
παιδιού εως
12 ετών

495€

560€

Τιµή σε 
µονόκλινο

6 Ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαµονή στο Βελιγράδι θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Capital Hotel Garni 4* στο κέντρο της πόλης.

Η διαµονή στο Νις θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Garni Hotel Eter  4* στο κέντρο της πόλης.

ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 


