EASTER 2019 - EUROPE

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΒΙΕΝΝΗ
5 ημέρες
Αεροπορικώς
30/04 - 04/05
AEGEAN AIRLINES
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - BIENNH
08:40 - 09:40
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:55 - 19:55

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 15 € / ΠΑΙΔΙ: 15 €
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ:
ΕΝΗΛΙΚΑΣ: 15 € / ΠΑΙΔΙ: 15 €

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΠΤΉΣΗ ΓΙΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ) - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΎΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη
Γέφυρα των Λεόντων. Στον λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Matthias, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων.
Από το λόφο του Gellert θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την
Τσιταντέλα. Για όσους επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις
όχθες του ποταμού. Μία σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.
3Η ΗΜΈΡΑ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - BΙΈΝΝΗ (ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ)
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων, θα δούμε το ανάκτορο Belvedere, θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο Pινγκ,
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε.
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος
ελεύθερος.
4Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΑΝΆΚΤΟΡΑ ΣΈΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΑ ΔΆΣΗ ΜΆΓΙΕΡΛΙΝΓΚ
Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Νίκολο Πακάσι. Στη
συνέχεια προτείνουμε αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, στο περίφημο βιεννέζικο δάσος (Wienerwald). Εκεί, στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ,
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα.
5Η ΗΜΈΡΑ ΒΙΈΝΝΗ - ΠΤΉΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου
καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.Κρουαζιέρα Δούναβη με ποτήρι σαμπάνια περίπου 15€ το άτομο.Προαιρετική εκδρομή στα δάση Μάγιερλινγκ
15€ το άτομο.Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Novum Hotel Golden Park 4* (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ)

Το Novum Hotel Golden Park βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής συνοικίας της Βουδαπέστης, κοντά σε διάφορα τουριστικά αξιοθέατα και
ακριβώς απέναντι από τον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό (Keleti pályaudvar). Σε όλους τους χώρους υπάρχει δωρεάν Wi-Fi. Το εντυπωσιακό
κτήριο 100 ετών, όπου στεγάζεται το Novum Hotel Golden Park, προσφέρει εκπληκτική πρόσοψη και φιλοξενεί δωμάτια με κομψή επίπλωση,
ηχομονωμένα παράθυρα και ξεχωριστό όροφο μη καπνιστών.

ARCOTEL Donauzentrum 4* (ΒΙΕΝΝΗ)

Το ARCOTEL Donauzentrum λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2017 και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σταθμό Kagran του υπόγειου
σιδηρόδρομου (γραμμή U1). Το κατάλυμα απέχει 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου εμπορικού
κέντρου της Βιέννης. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

425 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

475 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

255 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

179 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €
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