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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 545,00 

 

Αναχώρηση 

28 Φεβρουαρίου 2020 

 

Η Βουδαπέστη είναι μια από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι αντιθέσεις του παλιού με το νέο 

συνθέτουν έναν υπέροχο προορισμό, ιδιαίτερα αγαπητό σε εμάς τους Έλληνες…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΣΤΗ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και έναρξη της ξενάγησής μας στην 

ουγγρική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στην Πέστη. Θα γνωρίσουμε την Πλατεία Ηρώων, το Ναό του Αγίου 

Στεφάνου, τη Λεωφόρο Αντράσσι, το ογκώδες μπαρόκ Κοινοβούλιο, όπου θα ξεναγηθούμε εσωτερικά, τις γέφυρες που 

ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Απόγευμα και 

βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ & VACI UTCA 

Πρωινό. Αναχώρηση για την ξενάγησή μας στην πλευρά της Βούδα, όπου θα δούμε το Βασιλικό Κάστρο, την Εθνική 

Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, το γοτθικό ναό Ματίας, όπου στέφονταν παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. Από το 

Λόφο Γκέλερτ θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Ελευθερίας και πανοραμικά τις δύο πόλεις. Συνεχίζουμε για τη Σκεπαστή 

Αγορά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε το πασίγνωστο ουγγαρέζικό σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ 

και Παλίνκα, τα ονομαστά τους κρασιά και πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων. Η βόλτα μας τελειώνει στον 

πασίγνωστο εμπορικό πεζόδρομο Vaci Utca. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 3 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (ΜΕ ΓΕΥΜΑ) 

Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη, όπου θα συναντήσουμε τις πιο σημαντικές 

ιστορικές πόλεις της Ουγγαρίας. Πρώτος σταθμός ο Άγιος Ανδρέας, το χωριό «των καλλιτεχνών και των Καλών 

Τεχνών», όπου και θα ξεναγηθούμε. Θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκραντ με το Μεσαιωνικό Κάστρο –πρώην βασιλική 

κατοικία του Μπιλά του 4ου της δυναστείας Αρμπάντ– και την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Γεύμα 

στο γραφικό εστιατόριο Renaissance, δίπλα στις όχθες του ποταμού. Τελευταίος σταθμός το Έστεργκομ, όπου θα 

επισκεφθούμε τον Μητροπολιτικό ναό. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

Πρωινό και αναχωρούμε πεζή για την ξενάγησή μας στη γοητευτική εβραϊκή συνοικία της Βουδαπέστης, συνοδεία 

ελληνόφωνου ξεναγού. Η Μεγάλη Συναγωγή βρίσκεται στην οδό Dohány και πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη 

στον κόσμο (και τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη). Χτίστηκε μεταξύ 1854 και 1859 και κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος και ως κέντρο ασύρματης επικοινωνίας από τους Γερμανούς. Εδώ 

φιλοξενείται και το Εβραϊκό Μουσείο και το Μνημείο Ολοκαυτώματος. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας 

προτείνουμε μια νυχτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 5 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα 

γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 

Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο 

Σενμπρούν (εξωτερικά). Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 

Αθήνα. 
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ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ (ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Early Booking 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

28/2 5 
La Prima Fashion (4*) ή 

παρόμοιο 
€ 545 € 595 + € 140 € 495 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο 

3. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Ένα (1) γεύμα στο εστιατόριο Renaissance με απεριόριστη κατανάλωση ποτών 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης 

7. Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Ξενάγηση στη Βουδαπέστη και στα Παραδουνάβια χωριά 

9. Ξενάγηση στη Βιέννη 

10. Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός κατά στις ξεναγήσεις 

11. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

12. Ενημερωτικά έντυπα 

13. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 150,00) 

2. Κόστος εισόδου στο Κοινοβούλιο (€ 12,00/άτομο) 

3. Κόστος εισόδου στην Εβραϊκή Συναγωγή (€ 15,00/άτομο) 

4. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

5. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 
 

Σημειώσεις: 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο 
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 Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την 

αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής) 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα 

παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out 

 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗBUD     28FEB     A3876   08:30-09:30 

BUDATH     03MAR   A3863   18:20-21:30 
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