Μια διαδρομή οδικώς & μια διαδρομή αεροπορικώς

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
01-02 Θεσσαλονίκη –
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και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,
τη μαγευτική Βουδαπέστη. Έπειτα από τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη
Βουδαπέστη και πρώτη γνωριμία με την πόλη πόλη
η οποία από το 1987 αποτελεί μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO για την πολιτιστική και
αρχιτεκτονική σημασία των οχθών του Δούναβη,
τη συνοικία του Κάστρου της Βούδας και τη
λεωφόρο Αντράσι (Andrassy). Λόγω του εξαιρετικά
γραφικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής
της, είναι γνωστή ως “το Παρίσι της Ανατολής”.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Για το
βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στο Δούναβη
για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του
Πύργου των Ψαράδων. Επιστροφή στο ξενοδοχέιο.
Διανυκτέρευση.

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου
θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου,
τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, 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 ελεύθερος χρόνος για καφέ, ψώνια
και φαγητό. Για το βράδυ σας προτείνουμε μία μοναδική
βραδιά διασκέδασης με φαγητό και ποτό στα περίφημα
Τσιγγάνικα Βιολιά της Ουγγαρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
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Ημέρα

εκδρομικό πρόγραμμα

Βουδαπέστη - Περιήγηση
Βουδαπέστη – Παραδουνάβια
Βιέννη περιήγηση στο
Βουδαπέστη(990χλμ.)Προαιρετική πόλης – Προαιρετική επίσκεψη το Χωριά (50χλμ.) – Βιέννη πανοραμική ιστορικό κέντρο – Μπελβεντέρε –
βράδυ στα περίφημα Τσιγγάνικα περιήγηση(210χλμ.)
κρουαζιέρα στο Δούναβη.
Απογευματινή πεζή περιήγηση στα
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το βράδυ στις 22:00 Βιολιά
μήκος του Δούναβη. Η διαδρομή είναι απαράμιλλής ομορφιάς ανεξερεύνητα σημεία της πόλης

||17/12 - 22/12
Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Intercity Hotel
Budapest 4*
&
Pyramide Hotel
Vienna 4*

|| 6 ημέρες/4 διανυκτερεύσεις
Early
Booking

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

συνεχώς δίπλα στον Δούναβη . Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος
Ανδρέας, με την απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που
ανέκαθεν προσέλκυε τους καλλιτέχνες από όλη την κεντρική
Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, και αγορές μιας και εκεί
θα βρείτε τα πιο ιδιαίτερα αναμνηστικά. Επόμενος σταθμός
μας η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Εστεργκομ.
Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου, τον εκκλησιαστικό
θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
Βιέννη όπου θα ξεκινήσουμε την πανοραμική περιήγησή
μας στην περίφημη λεωφόρο Ρινγκστράσσε, όπου στα
πλαίσια μιας κυκλικής πορείας θα γνωρίσουμε ένα προς
ένα τα σημαντικότερα κτίρια του λεγόμενου ιστορικού
κέντρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Μουσείο
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημoτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με τα δυο δίδυμα
κτίρια το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
νεογοτθική Εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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οδικο-αεροπορικώς
ημέρες

SPECIAL SPECIAL
249 €

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία
αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά
άτομο, διαμονή στα αναγραφόμενα ξενοδοχεία για 4
διανυκτερεύσεις, με πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις
με λεωφορείο πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

IntercityHotel
Budapest 4*
1087 Βουδαπέστη, Baross tér 7-8, Ουγγαρία

Το IntercityHotel Budapest βρίσκεται στο κέντρο της
Βουδαπέστης, σε απόσταση 1,3χλμ. από το Στάδιο
Puskas Ferenc. Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο και
μπαρ και απέχει 2χλμ. από το Μουσείο House of Terror,
την Πλατεία Ηρώων, τη Συναγωγή της Οδού Dohany
και το Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας. Προσφέρεται
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια είναι μη καπνιστών και
περιλαμβάνουν κλιματισμό, επιφάνεια εργασίας και
ιδιωτικό μπάνιο με ντους.

279 €

139 €

Πτήσεις

119 €

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +85

Βιέννη– Θεσσαλονίκη
08:30-11:15

€

Δώρο το αεροπορικό εισιτήριο

Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά
όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, Ό,τι αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Pyramide
Hotel Vienna 4*
Parkallee 2, 2334 Vosendorf, Αυστρία

Το Eventhotel Pyramide βρίσκεται ακριβώς απέναντι
από το SCS, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της
Αυστρίας. Προσφέρει μεγάλο σπα και χώρο αναψυχής
με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, όπου οι επισκέπτες
έχουν πρόσβαση δωρεάν. Στους κοινόχρηστους χώρους
και σε ορισμένα δωμάτια παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν θυρίδα
ασφαλείας, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση και
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών.

Κρουαζιέρα στη
Βουδαπέστη με σαμπάνια:
20 ευρώ ενήλικας / 15 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)
Τσιγγάνικα Βιολιά:
30 ευρώ ενήλικας / 20 ευρώ παιδί
(Με μεταφορά)
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Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και επιβίβαση στο λεωφορείο
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 Πρωτευόυσας. Στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο κατά γενική ομολογία
μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης το Μπελβεντέρε, όπου θα
έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο περίπατο μέχρι το κεντρικό
κτίριο και τους κήπους. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ’
ιδίων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε μια
πεζή περιήγηση όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του
ιστορικού κέντρου διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε
την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του
πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των
Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο
μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης
του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι
της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και
την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα καλύτερα
ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
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Ημέρα

Ελεύθερος
χρόνος
–
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής

Επιβίβαση στο λεωφορείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση
για το αεροδρόμιο της Βιέννης, άφιξη και επιβίβαση στην
πτήση επιστροφή μας , γεμάτοι μοναδικές εικόνες, υπέροχες
φωτογραφίες και πολλά χαμόγελα από αυτό το μαγικό ταξίδι
μας.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί
χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών,
απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων.

