1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, το “μαργαριτάρι του Δούναβη”, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην γνωριμία μας με την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της
Χιλιετηρίδας και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία
του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την
Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος
στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας
μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, 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.
Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην Ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος
στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην
εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας,
τόπος
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών.
Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και
συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του
Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ,
για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό
ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός
των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε
προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα
τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και
αναχωρούμε για την επιστροφή μας. Περνώντας
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.
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Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις παρακάτω
οδικές εκδρομές με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή:
Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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 δια- φορετικά) 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. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται
οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. 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. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων .

