∆ιάρκεια: 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις: 22/9 & 13/10

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
Βουδαπέστη: ∆ίκαια την ονόµαζαν παλιά ‘‘Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης’’. Αυτά που
θα µείνουν από το ταξίδι στην όµορφη Βουδαπέστη είναι αρχοντική οµορφιά της πόλης, η
εκδροµή στα γραφικά παραδουνάβια χωριά, το καλό τοπικό φαγητό αλλά και η γοητεία του
∆ούναβη, ιδιαίτερα την ώρα που δύει ο ήλιος.
Πρόγραµµα Εκδροµής
1η ηµέρα: Αθήνα–Βουδαπέστη-Ξενάγηση πόλης(προαιρετική βραδινή κρουαζιέρα)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ε. Βενιζέλος και πτήση για την όµορφη πόλη της
Βουδαπέστης. Άφιξη και αναχώρηση για πανοραµική ξενάγηση της Βουδαπέστης. Θα
επισκεφθούµε την µεγάλη Πλατεία των Ηρώων, τη λεωφόρο Αντράσσυ, την Όπερα και το
Κοινοβούλιο. Θα κατευθυνθούµε κατά µήκους του ∆ούναβη, όπου θα θαυµάσουµε τις
όµορφες γέφυρες και το Νησί της Μαργαρίτας. Έπειτα θα κατευθυνθούµε στην πλευρά της
Βούδας να επισκεφτούµε τον Πύργο των Ψαράδων και τον Λόφο του Γκέλλερτ. Μετά το
τέλος της ξενάγησης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Υπόλοιπο της ηµέρας ελεύθερο για
µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουµε µία νυχτερινή βόλτα,
κρουαζιέρα στο ∆ούναβη, όπου θα θαυµάσετε τα αξιοθέατα κάτω από τα φώτα της πόλης,
όπου βέβαια δεσπόζει το µεγαλοπρεπές Κοινοβούλιο.
2η ηµέρα: Βουδαπέστη - Περιπατητική ξενάγηση(Λουτρά–Αγορά– Εβραϊκή συνοικία)
Η σηµερινή ξενάγηση αρχίζει από την πανέµορφη κλειστή αγορά .Εδώ θα έχετε την
ευκαιρία να αγοράσετε το περίφηµο ουγγαρέζικο σαλάµι, τα τοπικά ποτά Ούνικουµ και
Παλίνκα, καθώς και τα ονοµαστά τους κρασιά. Επόµενος σταθµός η εβραϊκή συνοικία, που
κάποτε αποτελούσε ένα από τα µεγαλύτερα γκέτο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Εδώ
κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, ο µεγαλύτερος τόπος λατρείας των Εβραίων στην
Ευρώπη και ο δεύτερος µεγαλύτερος σε όλο τον κόσµο. Η συναγωγή πλαισιώνεται από το
Μνηµείο των Ηρώων, το εβραϊκό µουσείο αλλά και τις επιγραφές στη µνήµη του Κόκκινου
Στρατού που απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη. Τέλος θα καταλήξουµε στον κεντρικό
πεζόδροµο Vaci utca όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για shopping µε πάρα πολλές
επιλογές. Το απόγευµα µπορείτε να επισκεφθείτε την πλούσια Πινακοθήκη, όπου
φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις και το Κοινοβούλιο µε το πολύ ενδιαφέρον «εσωτερικό»
του διάκοσµο, (απαιτείται έγκαιρη αγορά εισιτηρίου)
3η ηµέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά
Πρόγευµα. Αναχώρηση για την όµορφη διαδροµή στην Καµπή του ∆ούναβη. Πρώτος
σταθµός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, µε τα αµέτρητα µουσεία, τα γραφικά

σοκάκια και τα όµορφα τουριστικά καταστήµατα. Συνεχίζουµε για το Βίσεγκραντ, το πιο
ιστορικό αξιοθέατο της µαγευτικής Καµπής του ∆ούναβη. Από το άλλοτε λαµπρό και
φηµισµένο ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορο του, σώζονται µόνο λίγα ερείπια αλλά η
αναγεννησιακού ρυθµού επίσηµη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε µε βάση τα παλιά σχέδια.
Εν συνεχεία προαιρετικά θα γευµατίσουµε σαν “βασιλιάδες” στο αναγεννησιακό εστιατόριο
Renaissance. Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκοµ. Θα
διασχίσουµε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του ∆ούναβη, την Ουγγαρία µε την
Σλοβακία για να περάσουµε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουµε
το θέαµα που προσφέρει ο ∆ούναβης, αλλά και ο Άγιος Στέφανος φωτισµένος στον
απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευµα στη Βουδαπέστη. Για το βράδυ σας
προτείνουµε να κάνετε τη βόλτα σας, δίπλα στο ∆ούναβη.
4η ηµέρα: Βουδαπέστη – Αθήνα
Πρόγευµα. Ηµέρα ελεύθερη. Προτείνουµε να επισκεφτείτε το ζωολογικό κήπο της πόλης
στο δηµοτικό πάρκο Városliget. Είναι ένας από τους παλαιότερους στον κόσµο που άνοιξε
τις πύλες του στις 9 Αυγούστου 1866. Εντυπωσιάζει τόσο ο αριθµός των ζώων που
φιλοξενεί όσο και τα κτίρια σε αρτ νουβό στυλ που διαθέτει. Εύκολη πρόσβαση µε το
µετρό. Επίσης µπορείτε να επισκεφθείτε την πλούσια Πινακοθήκη, όπου φιλοξενούνται
περιοδικές εκθέσεις και το Κοινοβούλιο µε το πολύ ενδιαφέρον «εσωτερικό» του διάκοσµο,
(απαιτείται έγκαιρη αγορά εισιτηρίου). Απολαύσετε µία στάση για καφέ, στα φηµισµένα
Καφέ Gerbaeud & New York. Το απόγευµα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση
επιστροφής για Αθήνα. Οι πλούσιες εικόνες από την όµορφη Βουδαπέστη θα συνοδέψουν
το ταξίδι της επιστροφής σας. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε πολλούς λόγους για να ξανά
επισκεφτείτε την κεντρική Ευρώπη!
Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο :
Ηµέρες
22-25/9
&
13-16/10

Ξενοδοχεία

Παιδικό 2-12
ετών

2κλινο

1κλινο

Hungaria City Center 4*

€ 379

€ 499

€ 299

Mercure Korona 4*sup

€ 439

€ 559

€ 339

Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βουδαπέστη-Αθήνα µε πτήση της AEGEAN AIRLINES
• ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 HUNGARIA CITY CENTER 4 * µε µπουφέ πρωινό
 MERCURE KORONA 4* superior (Ιστορικό κέντρο) µε µπουφέ πρωινό
• 2 Ξεναγήσεις στη Βουδαπέστη µε ελληνόφωνο ξεναγό
• Εκδροµή στα Παραδουνάβια Χωριά µε ελληνόφωνο ξεναγό
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο στη Βουδαπέστη
• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής
• Ενηµερωτικά έντυπα, χάρτες - Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν Περιλαµβάνονται:
• Είσοδοι µουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεων
• Φόροι Αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων (€150)
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό
Σηµειώσεις:
• Η σειρά του προγράµµατος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, µε ευθύνη του
διοργανωτή
Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES:
ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
Α3 878
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Α3 879

08:00
17:30

08:55
20:25

