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Βουδαπέστη-Βιέννη
Ιδανικός συνδυασμός
πτήσεων
Αναχώρηση για
Μπρατισλάβα
& επιστροφή από
Βουδαπέστη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Μπρατισλάβα.
Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των
βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα και το παλάτι Grassalkovich,
κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της
μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το μοναδικά στολισμένο
ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια της όπερας και του
καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο
του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανακαλύψτε την
εύθυμη πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου
το πρώτο είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και
το δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και
ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από
τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα,
υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus,
ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, το Μπελβεντέρε,
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Στεφάνου. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε
το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από πρωτότυπες
μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο
αιώνα, το Secession, δημιούργημα «αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος
της «Απόσχισης» στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για
το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατόπιν
για όσους επιθυμούν, επίσκεψη στον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του
κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα
από 700 είδη ζώων, μερικά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και
έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ,
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. Θα κλείσουμε την εκδρομή
μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν.
Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν
συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ
προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.

5 ημέρες
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το
οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε
στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !!
Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και με συμβατικό λεωφορείο ξεκινάμε
την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι,
μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου,
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, 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
άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του
Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό
κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεια θα πάμε στο
λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα
πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι
Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπεφθείτε και την σκεπαστή
αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε gala dinner στην
παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού πρώτα επισκεφθούμε
τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από
τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης!! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή
ταβέρνα όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής
μουσικής και folkor show

Η ξενάγηση πόλης στη Βουδαπέστη γίνεται
με αυτό το λεωφορείο!

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle)
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη.
Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ που κατατάσσεται ως
ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά
κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί όπου το
καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο
λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα
μια μίμηση της φαντασίας, μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα
στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα
φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Το
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Σελ. 23
Ημέρες

5

5

5

Αναχ.

19/12

Ξενοδοχείο

Βουδαπέστη :DANUBIUS ARENA 4*
Βιέννη : AUSTRIA TREND PYRAMIDA 4*

23/12

Βουδαπέστη : DANUBIUS ARENA 4*

*

Βιέννη : SIMMS 4*

5

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία / Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
239

110

355

ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤ 05.00-06.00
BIENNH - ΘΕΣ 15.00-18.00
ASTRA AIRLINES

345

149

430

23/12 AZI822 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤ 07.00-08.00
27/12 AZI821 ΒΟΥΔ - ΘΕΣ 12.35-15.10
ASTRA AIRLINES

22,23/12

Βουδαπέστη : DANUBIUS ARENA 4*

Πτήσεις
από / προς το
αεροδρόμιο του
Βόλου

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Τιμή σε
δίκλινο

Βιέννη : BELLEVUE 4*

365

149

445

22/12 ΑΖΙ 950 ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00
26/12 ΑΖΙ 923 ΜΠΡΑΤ - ΒΟΛΟΣ 14.15 - 17.30
23/12 ΑΖΙ 852 ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00
27/12 ΑΖΙ 841 ΜΠΡΑΤ - ΒΟΛΟΣ 19.25 - 22.45

30/12

Βουδαπέστη: DANUBIUS ARENA 4*

*

Βιέννη : AUSTRIA TREND PYRAMIDA 4*

3/1

Βουδαπέστη : DANUBIUS ARENA 4*

*

Βιέννη : ANANAS 4*

ASTRA AIRLINES
365

149

445

295

110

395

30/12 AZI820 ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 15.40-16.20
3/1 AZI823 ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ 16.30-19.30
ASTRA AIRLINES
3/1 AZI822 ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤ 11.30-12.30
7/1 AZI821 ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 15.00-17.40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Περιλαμβάνονται πρωινό καθημερινά και 2 δείπνα στη Βουδαπέστη.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε 5ΗΜ - 14ε 6ΗΜ - 16ε
7ΗΜ - 20ε 8ΗΜ - 23ε 9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

