Γαλάζιος Δούναβης - Βιέννη - Δώρο ξενάγηση
Βουδαπέστης & Μπρατισλάβας
Αεροπορικώς 5 ημέρες

1η Μέρα | Πτήση για Βουδαπέστη – Ξενάγηση πόλης – Βιέννη.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη το πρωί στη Βουδαπέστη
και ξεκινάμε την περιήγηση μας με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα
πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες,
ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: Η συνοικία του
Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανάκτησαν την αρχική τους γοητεία.
Στην περιοχή του λόγου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο
των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέατρο
του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι
συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της
Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι.
Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον ‘’Προμαχώνα των Ψαράδων’’ με τους
κωνικούς πύργους και την υπέροχη θέα. Τελειώνοντας θα αναχωρήσουμε για την Βιέννη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η Μέρα | Βιέννη – Επίσκεψη στο Σενμπρούν – Περιπατητική ξενάγηση – Κρατική
Όπερα.
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn ,
που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής
οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν.
Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο Belvedere. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική
μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι,
μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα
γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με

την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική
πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία,
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας
Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση
μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Το μεσημέρι , θα
επισκεφτούμε την Κρατική Όπερα, για να ξεναγηθούμε εσωτερικά και να θαυμάσουμε την
εκπληκτική λυρική σκηνή , στην οποία δόθηκαν και δίνονται ακόμη παραστάσεις των πιο
σημαντικών έργων του Μότσαρτ και άλλων Μεγάλων καλλιτεχνών , όπερας και κλασικής
μουσικής. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ η Βιέννη, πόλη της Κλασικής
μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε
προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.
3η Μέρα | Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε
στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους
του ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά
σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της
πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα στη παλιά πόλη.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανέβουν στο Κάστρο της παλιάς πόλης και να απολαύσουν την
μοναδική θέα της πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή μας στη Βιέννη. Άφιξη
το βράδυ.
4η Μέρα | Προαιρετική εκδρομή στο Μελκ – Βαχάου.
Πρωινό και έπειτα θα επισκεφτούμε το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη
χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια
βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της
Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα διασχίσουμε την
ειδυλλιακή κοιλάδα του Βαχάου. Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδιατηρημένους
μεσαιωνικούς οικισμούς, από αμπελώνες και κάστρα θα καταλήξουμε στην πόλη Κρεμς, την
αρχαιότερη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα μεσαιωνικά σοκάκια της
πόλης. Επιστροφή στην Βιέννη.
5η Μέρα | Βιέννη – Δάση Μάγιερλινγκ – Εκπτωτικό χωριό Parndorf – Μπρατισλάβα Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί,
στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων,
γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Κατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του
Xαϊλιγκενκρόιτς. Στη μέση της διαδρομής θα σταματήσουμε στο φημισμένο εκπτωτικό
χωριό Designer Outlet Parndorf με πάνω από 300 καταστήματα με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Συνεχίζουμε για Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια περιήγηση
του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένο, του
καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης,
του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην
πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των
τεράστιων εμπορικών κέντρων της, με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Αναχώρηση για το
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Η εκδρομή 02-06/01 πραγματοποιείται αντιστρόφως
Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα προτόκολλα
αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια μετ'επιστροφής με την Aegean.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο.
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.

