ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΡΑΓΑ
ΒΙΕΝΝΗ
8 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26/12 - 02/01
17.40 - 18.20

11.05 - 13.50

Προαιρετικές εκδρομές:
• Κρουαζιέρα στην Βουδαπέστη: 20 € ενήλικας / 15 € παιδί
• Παρακολούθηση παράσταστησ Μαύρου θεάτρου: 22 €
ενήλικας / 20 € παιδί
• Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: 50 € ενήλικας / 30 € παιδί

1Η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με τη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το
βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στη πόλη .Θα δούμε τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το ιδιαίτερο κάστρο Βαϊνταχουνιάντ, το επιβλητικό κτίριο
του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του Αγ.Ματία, τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια μετάβαση
στον λόφο Γκέλλερτ, απ’όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστηςμε τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ
προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (50 ΧΛΜ.) – ΠΡΑΓΑ ( 510 ΧΛΜ.)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά κατά μήκος του Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ.
Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα, με την απαράμιλλη
μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με τη πόλη .
4Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τη παλιά πόλη της Πράγας. Θα δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης, το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το
ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα των αγίων. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την Καστρούπολη και το Κάστρο. Θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή,
το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος , θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε
καραβάκι για μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα (προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια πεζή βόλτα στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας με ένα ποτήρι
ζεστού κρασιού στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα επισκεφθούμε τη γραφική πλατεία ψαραγοράς, το μουσείο σοκολάτας,
την πλατεία φρουταγοράς, το Θέατρο Σταβόβσκε και τη γοτθική έδρα του πανεπιστημίου του Καρόλου. Συνεχίζουμε προς την μπυραρία «The Pub» με την
καλύτερη μπύρα της Τσεχίας, την Pilsner Urquell. Θα καταλήξουμε στην πλέον κλασική καφετέρια της Πράγας «Louvre» με πλούσιο μενού τοπικής και διεθνής
κουζίνας, μεγάλη ποικιλία ποτών, καφέ και εδεσμάτων. Για το βράδυ προτείνουμε μια παράσταση του ξακουστού Μαύρου Θεάτρου.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (173 ΧΛΜ.) – ΒΙΕΝΝΗ (205 ΧΛΜ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την παραμυθούπολη της Τσεχίας, το Τσέσκυ Κρούμλοβ, με το επιβλητικό κάστρο, τα περίτεχνα καλντερίμια, τις χαριτωμένες
στοές με τις ασύμμετρες καμάρες, τα κουκλίστικα σπίτια βαμμένα με όμορφα χρώματα και στολισμένα με μεγάλης ποικιλίας αρχιτεκτονικά διάκοσμα με
τοιχογραφίες. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με τη πόλη.
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6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας όπου Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του
ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι - ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και θα ολοκληρώσουμε την με την επίσκεψη στο περίφημο Σένμπρουν Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό
κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων,
το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Παραδουνάβια χωριά / Τσέσκυ Κρούμλοβ / Βουδαπέστη / Πράγα / Βιέννη

7Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ – ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (290 + 290 ΧΛΜ.)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα . Για όσους το επιθυμούν προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα απολάυσουμε τις
Αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζάνκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ
, όπου θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, τοσπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία του
ΑμαντέουςΜότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Hotel International Prague 4*
ΗΜ.

26/12 - 02/01

ΤΥΠΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

480 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

520 €

ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

190 €

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

330 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ: 145

Danubius Hotel Arena 4*
Austria Trend Hotel Doppio
Wien 4*

€

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με
λεωφορείο πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης. Μία αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι
ξενοδοχείων. Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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