Γέφυρα Λεόντων

4 ημέρες
Caving under Budapest

House of Terror

Μαγευτική Βουδαπέστη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Αμέσως
μόλις φτάσουμε θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στην 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 και την ακαδημία
των επιστημών. Στη συνέχεια 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 απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή καφέ
με υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί ο λόφος Γκέλερτ με το πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του
Αυστριακού στρατού. Η περιήγησή μας θα καταλήξει στην καρδιά της πόλης στην κεντρική οδό Βάτσι
Ούτσα και την Χριστουγεννιάτικη αγορά για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση από την φημισμένη
πρωτεύουσα. Ακολουθεί μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE
BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε σε μια διαφορετική περιήγηση όχι πολύ συνηθισμένη,
γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, ένα από
τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και
βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί που τον χειμώνα βρίσκεται το περίφημο παγοδρόμιο-λίμνη. Το
κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο
μουσείο, «Βουλή του τρόμου», μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο σε όσους που κρατήθηκαν σε
αιχμαλωσία, βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο παρουσιάζει τη
φρίκη με απτό τρόπο, παράλληλα όμως δίνει ένα μήνυμα για την αξία της θυσίας για την ελευθερία.
Η επόμενη επίσκεψη είναι στην “υπόγεια” Βουδαπέστη σε ένα τεράστιο σύστημα σπηλαίων μήκους
άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης δύο είναι επισκέψιμα.
Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και
φωτίζεται από τεχνητό φως. Μπορεί να είναι χειμώνας αλλά μην ξεχάσετε να πάρετε ένα μαγιώ!
Στην ίσως πιο διάσημη λουτροπόλη της Ευρώπης, με περισσότερες από 100 φυσικές ιαματικές πηγές,
θα ήταν παράλειψη να μην κάνουμε μία επίσκεψη. Tα Gellért με την υπερπολυτελή τους διακόσμηση
αρτ νουβό δεν είναι απλώς ένα σημαντικό τοπόσημο της πόλης, αλλά ένα μέρος ονειρεμένο, που
αγαπούν πολύ και οι ντόπιοι, εκτός από τους επισκέπτες. Όσο για τα Szechenyi, με τις εσωτερικές και
εξωτερικές πισίνες, στεγάζονται σε ένα νεομπαρόκ κτιριακό συγκρότημα, το οποίο εύκολα μπορεί
να το περάσει κανείς για μουσείο. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να απολαύσετε τα ιαματικά σας
λουτρά πριν την επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ ελάτε μαζί μας στην παραδοσιακή Ουγγρική
ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης
του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου
θα διασκεδάσουμε συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και folkor show (τσιγγάνικα βιολιά).

Vajdahunyad Castle

Έστεργκομ
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3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ICE RINK
CITY PARK
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια
ακόμα τελευταία αλλά ιδιαίτερη γνωριμία με την
υπέροχη πόλη. Θα επιβιβαστούμε στο RIVER RIDE BUS
το “αμφίβιο” λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε
μέσα στον Δούναβη και αφού αναδυθούμε στην
επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη
περιήγηση εν πλώ! Κατόπιν μεταφορά στο κεντρικό
πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα τα
χριστούγεννα είναι μαγευτική. Στο πάρκο υπάρχει και
το περίφημο Ice Rink το οποίο βρίσκεται στο Top
10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το
Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ
από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου
με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα
μοναδικό τοπίο.

Ice Rink City park

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια
χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας σε μια
ωραία διαδρομή κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπο
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών, το Βίζεγκραντ,
γενέτειρα του Καρλομάγνου και θα σταματήσουμε
στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το
Έστεργκομ, όπου θα δούμε τον τεράστιο καθεδρικό
ναό, θρησκευτικό θησαυρό των Ούγγρων και την
πινακοθήκη. Επιστρέφουμε στην Βουδαπέστη και
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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ξενάγηση στο Δούναβη με το
“αμφίβιο” River Ride Bus

5 ημέρες
19,22 /12
29/12& 2/1

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο
ξενάγηση στη Βιέννη και
επιστροφή απευθείας
από Βουδαπέστη

Special

Βουδαπέστη
Μια από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις του χάρτη. Χτισμένη στις
όχθες του Δούναβη, η παραμυθένια πρωτεύουσα της Ουγγαρίας χωρίζει
την Βούδα και την Πέστη, ενώ τις συνδέει ξανά με τη δημιουργία της
πιο επιβλητικής γέφυρας της χώρας. Όμως, η Βουδαπέστη δεν είναι
μόνο το ποτάμι της και το κάστρο Buda, τα οποία αποτελούν σημαντικά
μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και οι ιδιαίτερες
τοπικές συνταγές της, τα πολυτελή μέγαρα, η πολύχρωμη, κλασική
αρχιτεκτονική της και η νυχτερινή ζωή που συναρπάζει!
Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των χειμερινών εορτών, έχουμε
προγραμματίσει και σας προσφέρουμε αποκλειστικές απευθείας πτήσεις
από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” για την Βουδαπέστη ή την Μπρατισλάβα
για να συνδυάσετε χωρίς περιττά χλμ και μια ξενάγηση στην μαγευτική
Βιέννη. Τα ξενοδοχεία μας είναι προσεκτικά επιλεγμένα (value for money) ενώ το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μόνο τις κλασικές περιηγήσεις
της πόλης αλλά και ιδιαίτερες επισκέψεις που μας προτείνουν οι τοπικοί
μας φίλοι που θα βρίσκονται συνεχώς μαζί μας. Καλό σας ταξίδι..

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και
σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη. Έπειτα αναχώρηση για
την εορταστικά στολισμένη 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 και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και
μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
Διαν/ση.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη στα περίφημα
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας σε μια ωραία διαδρομή
κατά μήκος του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπο
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών, το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου και θα
σταματήσουμε στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, όπου θα δούμε
τον τεράστιο καθεδρικό ναό, θρησκευτικό θησαυρό των Ούγγρων και την πινακοθήκη.
Επιστρέφουμε στην Βουδαπέστη. To βράδυ (και παραμονή Χριστουγέννων) ελάτε μαζί
μας στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα
“βαρέλια” της γης και μετά την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία
παραδοσιακής μουσικής και folkor show (τσιγγάνικα βιολιά).

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER RIDE BUS
DANUBE NIGHT CRUISE
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη
γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα επιβιβαστούμε στο
RIVER RIDE BUS το “αμφίβιο” λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε
μέσα στον Δούναβη και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια
του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ!
Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε
σε συμβατικό λεωφορείο για να συνεχίσουμε την ξενάγηση
μας, στην πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας,
θα δούμε τον Ζωολογικό κήπο, 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 Αγίας 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. Ακολουθεί ο
λόφος Γκέλερτ με το πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του
Αυστριακού στρατού. Η περιήγησή μας θα καταλήξει στην
καρδιά της πόλης στην κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα και την
Χριστουγεννιάτικη αγορά για να πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση
από την φημισμένη πρωτεύουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια μαγευτική νυχτερινή κρουαζιέρα
στα φωταγωγημένα αξιοθέατα του Δούναβη.

4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - HOUSE OF TERROR - CAVING
UNDER THE BUDAPEST - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε σε μια διαφορετική περιήγηση όχι πολύ συνηθισμένη,
γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ,
ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι από τα πιο ρομαντικά κάστρα
στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί που τον χειμώνα βρίσκεται το
περίφημο παγοδρόμιο-λίμνη. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα
μια μίμηση της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και
το στυλ της χώρας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, «Βουλή του τρόμου»,
μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο σε όσους που κρατήθηκαν σε αιχμαλωσία,
βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο παρουσιάζει τη
φρίκη με απτό τρόπο, παράλληλα όμως δίνει ένα μήνυμα για την αξία της θυσίας για
την ελευθερία. Η επόμενη επίσκεψη είναι στην “υπόγεια” Βουδαπέστη σε ένα τεράστιο
σύστημα σπηλαίων μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές
αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα πολυάριθμα
σπήλαια της Βουδαπέστης δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο
σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό
φως. Μπορεί να είναι χειμώνας αλλά μην ξεχάσετε να πάρετε ένα μαγιώ! Στην ίσως πιο
διάσημη λουτροπόλη της Ευρώπης, με περισσότερες από 100 φυσικές ιαματικές πηγές,
θα ήταν παράλειψη να μην κάνουμε μία επίσκεψη. Tα Gellért με την υπερπολυτελή τους
διακόσμηση αρτ νουβό δεν είναι απλώς ένα σημαντικό τοπόσημο της πόλης, αλλά ένα
μέρος ονειρεμένο, που αγαπούν πολύ και οι ντόπιοι, εκτός από τους επισκέπτες. Όσο για
τα Szechenyi, με τις εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, στεγάζονται σε ένα νεομπαρόκ
κτιριακό συγκρότημα, το οποίο εύκολα μπορεί να το περάσει κανείς για μουσείο. Θα
υπάρχει αρκετός χρόνος για να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουτρά πριν την επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ICE RING CITY PARK - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία μας ημέρα αφήσαμε ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταφορά
στο κεντρικό πάρκο Varosliget, εκεί που η ατμόσφαιρα τα χριστούγεννα είναι μαγευτική.
Στο πάρκο υπάρχει και το περίφημο Ice Rink το οποίο βρίσκεται στο Top10 χειμερινών
προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Η λίμνη μπροστά στο κάστρο Vajdahunyad μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα
μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Στη
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Εορταστικό Gala
Την παραμονή των Χριστουγέννων έχουμε ετοιμάσει για εσάς
παραδοσιακό ρεβεγιόν στο γραφικό ΒΟRKATAKOMBA. Τοπικές
ή διεθνείς γεύσεις και ζωντανή μουσική από τα φημισμένα
τσιγγάνικα βιολιά της Βουδαπέστης. Απαραίτητη δήλωση
συμμετοχής έως 30 Νοεμβρίου. Τιμή ενήλικα 55ε.

....ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 21/11...

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 26/12 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

26/12

Σελ. 30

Ξενοδοχείο /Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλ.

FLAMENCO 4* / Ημικεντρικό

195

119

279

NOVOTEL CENTRUM 4* / Κεντρικό

215

119

295

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

219

119

325

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

249

119

349

MARRIOTT 5*

345

145

490

περιλαμβάνει ημιδιατροφή / Ημικεντρικό

*

Δώρο περιήγηση με το RIVER FLOATING BUS

Danube view / Κεντρικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σύνολο
Φόρων

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
145

ΘΕΣ-ΒΟΥΔ 10.00-11.00
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 17.30-20.30

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά εκτός από το HUGARIA CITY το οποίο περιλαμβάνει ημιδιατροφή.
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

18/12

22/12

*

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλ.

MERCURE BUDA 4* / Ημικεντρικό

175

95

260

NOVOTEL CENTRUM 4* / Κεντρικό

189

95

285

199

95

295

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

235

95

315

MARRIOTT 5* Danube view / Κεντρικό

285

110

395

FLAMENCO 4* / Ημικεντρικό

295

195

395

NOVOTEL CENTRUM 4* / Κεντρικό

315

195

425

335

195

475

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

349

195

465

MARRIOTT 5* Danube view / Κεντρικό

445

195

650

FLAMENCO 4* / Ημικεντρικό

299

145

485

NOVOTEL CENTRUM 4* / Κεντρικό

349

145

550

DANUBIUS HUGARIA CITY 4* / Ημικεντρικό

419

219

689

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

*

Δώρο περιήγηση με το RIVER FLOATING BUS

Σελ. 31

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

περιλαμβάνει ημιδιατροφή / Ημικεντρικό

περιλαμβάνει ημιδιατροφή / Ημικεντρικό

29/12

Δώρο εορταστικό Gala παραμονή πρωτοχρονιάς

*

DI VERDI IMPERIAL 4* / Ημικεντρικό

435

145

720

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

459

145

790

MARRIOTT 5* / Danube view Κεντρικό

519

170

825

FLAMENCO 4* / Ημικεντρικό

235

135

335

NOVOTEL CENTRUM 4*

259

135

375

DANUBIUS HUGARIA CITY 4*

275

135

399

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

285

135

415

MARRIOTT 5* / Κεντρικό

345

160

529

2/1

/ Ημικεντρικό / περιλαμβάνει ημιδιατροφή

*

Danube view

Πτήση για Μπρατισλάβα &
επιστροφή από Βουδαπέστη

Σύνολο
Φόρων

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

145

ASTRA AIRLINES

ASTRA AIRLINES
145

ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤ
06.30-07.30
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ
11.50-14.50

ASTRA AIRLINES
145

ΘΕΣ-ΒΟΥΔ
15.50-1650
ΜΠΡΑΤ-ΘΕΣ
17.30-20.30

ASTRA AIRLINES
145

ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤ
15.50-16.50
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ
14.00-17.00

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά εκτός από το HUGARIA CITY το οποίο περιλαμβάνει ημιδιατροφή.
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.

Προαιρετικές εκδηλώσεις:
Δραστηριότητα

Τιμή ενήλικα

Τιμή παιδιού έως 12 ετών

Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο BORKATAKOMBA PALACE
Zωντανή ορχήστρα Τσιγγάνικα βιολιά & Hugarian folklore show

50ε

30ε

Εκδρομή στα παραδουνάβια χωριά

25ε

15ε

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

3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΠΟ ΒΟΛΟ,ΛΑΡΙΣΑ,ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΣΕΡΡΕΣ
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 10 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων,
θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι
πόλεων (όπου υπάρχουν) 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. 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. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

