
Πόλεις μεγάλες, αμέτρητα αξιοθέατα, ιστορία, υπέροχη φύση, γαστρονομία, πολλές επιλογές διασκέδασης, 
παλάτια, μουσεία, πάρκα και 5 διαφορετικές χώρες, όλες σε ένα ταξίδι!

5 Πρωτεύουσες 

23
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

8
ημέρες

1Αναχώρηση - Βουδαπέστη
ημέρα

Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και 
περνώντας από πανέμορφα τοπία, φτάνουμε στην πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2 Βουδαπέστη - Περιήγηση πόλης - Πέστη - Βούδα - Λόφος Γκέλερ - 
Κρουαζιέρα στο Δούναβη 

ημέρα

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.

3 Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Πράγα - Κεντρική Πλατεία - Μαύρο Θέατρο
ημέρα

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 βόλτα στην κεντρική πλατεία. Αν επιθυμείτε ελάτε 
προαιρετικά μαζί μας σε μια φημισμένη παράσταση στο περίφημο Μαύρο Θέατρο της Πράγας.

ημέρα4 Πράγα - Γύρος Πόλεως - Καστρούπολη - Christmas Markets - Prague by Night
ημέρα

Η πανέμορφη αυτή πόλη είναι χτισμένη στον ποταμό Μολδάβα, στην κεντρική Βοημία και εύστοχα αποκαλείται 
επίσης  «χρυσή πόλη» και  «μητέρα των πόλεων». Δεν είναι τυχαίο που από το 1992, το ιστορικό κέντρο της 
Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρωινό στο ξενοδοχείο και 
αρχίζουμε αμέσως την γνωριμία με το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε με 
την κοσμοπολίτικη πλατεία της παλιάς πόλης. 
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 Εύας 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. 
 Συνεχίζουμε με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrant Sani), την Ακρόπολη της πόλης η οποία στεφανώνει τον 
λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας 
μετέπειτα κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και σημερινό προεδρικό μέγαρο. Ακολουθεί ο επιβλητικός καθεδρικός 
ναός του Αγίου Βίτου, ο παλαιότερος γοτθικός καθεδρικός ναός στην κεντρική Ευρώπη και το παρεκκλήσι του 
Αγίου Βάτσλαβ, προστάτη της χώρας. Θα περάσουμε από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τα παλάτια 
που διέμεναν οι Βασιλιάδες της Βοημίας. Συνεχίζουμε την πορεία μας με το “μικρό μέρος” (Μάλα Στράνα) 
μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην Πράγα όπου θα θαυμάσουμε εξωτερικά την επιβλητική 
μπαρόκ εκκλησία του Αγ.Νικολάου και θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα 
από τα μεσαιωνικά δρομάκια της “Βασιλικής οδού”. Ο βασιλιάς Βλαδισλάβος Β’ έχτισε το 1170 την πρώτη 
γέφυρα πάνω από το Μολδάβα, την γέφυρα της Ιουδήθ η οποία κατέρρευσε το 1342. Στα θεμέλια της χτίστηκε 
αργότερα η γέφυρα του Καρόλου.
 Το απόγευμα 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. 
Το βράδυ προτείνουμε να δειπνήσετε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το γευστικό 
κότσι αλλά και τη μπάρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της πόλης. Ο συνοδός μας είναι εκεί 
για κάθε  απαραίτητη πληροφορία.

ημέρα

ημέρα

5

6

Πράγα - Κάρλοβι Βάρι - Βιέννη

Βιέννη - Περιήγηση πόλης - Ελληνική Γειτονιά - Rathausplatz - Christmas 
Markets - Imperial Hofburg Orchester

ημέρα

ημέρα

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 πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στις πιο φημισμένες Χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης!

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία με την πόλη. Στην περιήγησή μας βλέπουμε 
το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα 
Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγένιου 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 του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και 
εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Θα δούμε την Κρατική Όπερα, 
το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα 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 Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. 
 Υπάρχουν πολλές εορταστικές αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathaus-
platz. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους 
λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο! Δοκιμάστε ένα 
από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλουβαϊν» ή «πουνς»» και γευτείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή 
καιζερσμαρν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. 

 Όποιο και αν είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής, όταν έρχεσαι στη Βιέννη δεν γίνεται να μην 
παρακολουθήσεις ένα υπέροχο κονσέρτο με μουσική από όλους αυτούς τους ευφυείς συνθέτες. Σήμερα είναι 
η κατάλληλη μέρα, αλλά προσοχή κάνε εγκαίρως την κράτηση σου!`



ημέρα

ημέρα

7

8

Βιεννέζικα Δάση - Έστεργκομ - Παραδουνάβιες Περιοχές - Βελιγράδι

Βελιγράδι - Επιστροφή 

ημέρα

ημέρα

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 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.

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 με μια διαδρομή αεροπορικώς. 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο

Τιμή 
Παιδιού

Tιμή 
Μονοκλ.

23 Δεκεμβρίου
2 Ιανουαρίου

8 ημέρες

Βουδαπέστη: Mercure Castle Hill 4*
Πράγα: International 4*

Βιέννη: Simms 4*
Βελιγράδι: : Jump Inn 4*

465€ 290€ 720€

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό

Τιμοκατάλογος

5 Πρωτεύουσες

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το 
οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και 
ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών 
όρων

• διαμονή στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο

• πρωινό στο ξενοδοχείο καθημερινά 
• αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
• επίσημος τοπικός ξεναγός
• ταξιδιωτική ασφάλιση 

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


