
2 

 

2  Τελευταία ενημέρωση τιμοκαταλόγου: 10/2/23 

Βουδαπεστη, Το στολιδι του Δουναβη 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένες αναχωρήσεις: 13/04/23 – 17/04/23 
& 18/04/23 – 22/04/23 

 
1η ημέρα: Πτήση για Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – Προαιρετική 
κρουαζιέρα στο Δούναβη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την πρωτεύουσα της 

Ουγγαρίας, τη μαγευτική Βουδαπέστη. Άφιξη και εκεί θα μας περιμένει ο έμπειρος 

συνεργάτης μας. Θα κατευνθούμε προς το κέντρο, ξεκινώντας την περιήγησή μας από την 

μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου θα γνωρίσουμε την 

ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, 

τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτήρια, το ογκώδες 

Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά θα 

περάσουμε στη Βούδα, όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την 

Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου 

στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια, μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα 

θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον Δούναβη. Στη συνέχεια, 

ο αρχηγός θα μας μεταφέρει στο ξενοδοδοχείο διαμονής μας και θα μας δώσει όλες τις 

απαραίτητες βασικές πληροφορίες για την πόλη. Για το βράδυ, σας προτείνουμε μία 

νυχτερινή βόλτα, κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα θαυμάσετε τα αξιοθέατα κάτω από τα 

φώτα της πόλης, όπου βέβαια δεσπόζει το μεγαλοπρεπές Κοινοβούλιο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά – Βουδαπέστη   (60 + 60 χλμ.) 
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά μήκος του Δούναβη. Η 
διαδρομή είναι απαράμιλλης ομορφιάς, συνεχώς δίπλα στον Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός 
η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Εστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. 
Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε 
τον Άγιο Ανδρέα, με τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που ανέκαθεν προσέλκυε τους καλλιτέχνες 
από όλη την κεντρική Ευρώπη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό και για αγορές μιας και 
εκεί θα βρείτε τα πιο ιδιαίτερα αναμνηστικά. Στη συνέχεια, επιστροφή στη Βουδαπέστη και 
ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για βόλτα και τις τελευταίες μας αναμνηστικές 
αγορές. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Βουδαπέστη – Γκόντολο – Έγκερ  (40+40 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, ελεύθερη μέρα για να χαρείτε την Ουγγρική πρωτεύουσα. Εναλλακτικά, σας 
προτείνουμε μια εκδρομή στην πόλη Γκόντολο, έδρα του πανεπιστήμιου του Αγίου Στέφανου 
και καλοκαιρινή κατοικία του βασιλιά Φραγκίσκου Ιωσήφ και της βασίλισσας της Ουγγαρίας 
Ελισάβετ (Σίσι). Ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ παλάτια στη χώρα, διακοσμημένο με παστέλ 
χρώματα σύμφωνα με το γούστο της βασίλισσας, η οποία περνούσε εκεί αρκετό από τον 
χρόνο της. Συνεχίζουμε για την πρώτη μεσαιωνική επισκοπή στην πόλη Έγκερ, περιοχή 
γνωστή για την παραγωγή του υψηλής ποιότητας λευκού και του φημισμένου κόκκινου 
κρασιού, γνωστό και ως το «αίμα του ταύρου». Μεταξύ άλλων, θα επισκεφτούμε το 
μεσαιωνικό κάστρο, γνωστό για τη μεγάλη μάχη των 4.000 κατοίκων εναντία στους 80.000 
Τούρκους κατά τον 16ο αιώνα. Θα δούμε αναγεννησιακά κτήρια στη γραφική αγορά, τον 
καθεδρικό ναό και την παλιά αρχιεπισκοπή, ενώ θα δοκιμάσουμε καλό, τοπικό κρασί. 
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Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Ελεύθερος χρόνος κατά 
τον οποίο μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη οδό Vaci Utca, να δοκιμάσετε 
τοπικά γλυκίσματα ή να χαλαρώσετε, πίνοντας τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ Gerbeaud 
και New York.  Διαυνκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Βουδαπέστη – Βιέννη περιήγηση πόλης – Βουδαπέστη (240 + 240 
χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και για όποιον επιθυμεί προαιρετικά θα πραγματοποιήσουμε 
εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, όπου θα θαυμάσουμε και υπό το φως 
της ημέρας την περίφημη Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να φτάσουμε στην 
πλατεία Σουηδίας, όπου θα έχουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας, 
θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας και θα 
περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα 
καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της 
Αυστριακής Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική 
ομολογία μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία για έναν 
σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό κτήριο και τους κήπους. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, 
καφέ γεύμα εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη. 
Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής  
Αφύπνιση και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, άφιξη και επιβίβαση στην πτήση 
επιστροφή μας, γεμάτοι μοναδικές εικόνες, υπέροχες φωτογραφίες και πολλά χαμόγελα από 
αυτό το μαγικό ταξίδι μας. 
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Τιμοκατάλογος 13/04/23 – 17/04/23 

 
Πτήσεις με Ryanair 

 
Τιμοκατάλογος 18/04/23 – 22/04/23 

 
Πτήσεις με Wizzair 

 

 

 
 
  

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Mercure Castle  
Hill 4* 

379€ 479€ 239€ 339€ 199€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

12:20 – 12:55 
FR 4278 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

06:40 – 09:15 
FR 4277 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική  

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Novotel  
Centrum 4*                      
Κέντρο πόλης  

339€ 419€ 199€ 279€ 129€ 

*Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

10:05 – 10:45 
W6 2448 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

06:40 – 09:20 
W6 2447 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη 

συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή): -40€ 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Ryanair για 13/04 – 17/04 και της 
Wizzair για 18/04 – 22/04 

✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. και μία μικρή τσάντα 

διαστάσεων 40x30x20εκ. για τις πτήσεις της Wizzair 
✓ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x20εκ. και μία μικρή τσάντα 

διαστάσεων 40x20x25εκ. για τις πτήσεις της Ryanair 
✓ Προτεραιότητα κατά την επιβίβαση 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό καθημερινά 
✓ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 
✓ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 
x Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 


