
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από 
πανέμορφα τοπία, φτάνουμε στην υπέροχη Βουδαπέστη αργά 
το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΠΕΣΤΗ - ΒΟΥΔΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ 
 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την 
γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με 
το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά 
Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με 
τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα 
αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης 
της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο 
κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, 
πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της 
Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός 
ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο 
να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη 
θέα στην Πέστη. Η βόλτα μας θα καταλήξει στην κεντρική 
αγορά της οδού Βάτσι Ούτσα. Tο βράδυ ελάτε μαζί μας σε 
μια προαιρετική ρομαντική κρουαζιέρα στο Δούναβη για να 
θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης με τον 
καλύτερο τρόπο.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – 
ΠΡΑΓΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική 
Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης 
θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα 
κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την 
παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για την Πράγα. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 
μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα κάνουμε 
μια βόλτα στην κεντρική πλατεία, για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Αν επιθυμείτε ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια 
φημισμένη παράσταση στο ξακουστό Μαύρο Θέατρο της Πράγας. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - PRAGUE 
BY NIGHT 
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 
πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. 
Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, 
τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην 
πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές 
φορές και θα καταλάβετε αμέσως τους λόγους! Θα δούμε στη 

βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, 
την επιβλητική βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή 
για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή συνοικια με την 
παλια και τη νέα συναγωγη, το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην 
περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια 
θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο 
συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, 
το οποίο στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
ελάτε προαιρετικά μαζί μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή περιήγηση 
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, πριν τη βραδινή σας 
βόλτα στο κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, 
περνώντας από τη γέφυρα των αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι 
που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη 
στην οποία θα ξεναγηθούμε την επόμενη μέρα, περνάμε τη 
γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με 
το αστρονομικό ρολόι. Πλέον ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας 
για να κάνετε ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε  
απαραίτητη πληροφορία.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ – ΒΑΡΥ – ΒΙΕΝΝΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη 
του βασιλιά Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής 
αριστοκρατίας του 18ου και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο 
Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην 
πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος 
Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο 
Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος 
του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό 
στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους 
καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος ελεύθερος. 
Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε βόλτα 
στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα 
ιαματικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη και 
γραφική πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την 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 
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Γνωρίστε 5 πρωτεύουσες σε 1 ταξίδι
Πόλεις μεγάλες, αμέτρητα αξιοθέατα, ιστορία, υπέροχη φύση, γαστρονομία, πολλές επιλογές διασκέδασης, παλάτια, 
μουσεία, πάρκα και 5 διαφορετικές χώρες, όλες σε ένα ταξίδι!

Διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4* δώρο Δείπνο στο ξενοδοχείο Jump Inn 4* στο Βελιγράδι

Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα, Βελιγράδι



του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου 
των Φίλων της 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 Βοτιβκιρχε (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 κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου. Χρόνος ελεύθερος στην 
μελωδική πόλη.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ – 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το 
Έστεργκομ όπου θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό και την 
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, 
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 

από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του 
διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα 
θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για 
το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη 
Συμφωνία, Ωδή στη Χαρά. Άφιξη στο Βελιγράδι, τον τελευταίο 
μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε 
τίποτα στα δωμάτια, αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση 
για αυτό το ταξίδι, στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου. Αφού 
θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της πόλης, παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής και με τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε το 
βράδυ στην πόλη μας, έχοντας μαζί μας τις καλύτερες των 
εντυπώσεων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αεροπορικώς. 

Στις 30/07 το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα 
λόγω της F1 στην Βουδαπέστη.

Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία Τιμή σε δίκλινο Τιμή παιδιού Tιμή Μονοκλ.
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Βουδαπέστη: Expo 
Fashion 4*

Πράγα: Holiday Inn 
Congress 4*

Βιέννη: Leonardo 4*
Βελιγράδι: : Jump Inn 4*

465 290 720

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό
Δώρο δείπνο στο ξενοδοχείο στο Βελιγράδι 

Περιλαμβάνονται:
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το οποίο 

πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές 
ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων

• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο

• Πρωινό στο ξενοδοχείο καθημερινά και δώρο ένα 
δείπνο στο Βελιγράδι

• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• Επίσημος τοπικός ξεναγός
• Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:

• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι 
πόλεων (πληρωμή στο ξενοδοχείο) και προαιρετικές 
εκδρομές


