Πράγα – Βουδαπέστη – Ζάγκρεµπ
8 ηµέρες αεροπορικώς

1n Μέρα | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκέντρωση στα γραφεία µας στις 09.00 και αναχώρηση. Πρώτη στάση για καφέ στα Καµένα
Βούρλα και συνεχίζουµε για να κάνουµε την δεύτερη στάση µας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευµα
άφιξη στην όµορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για µια
πρώτη γνωριµία µε την νύφη του Θερµαϊκού. ∆ιανυκτέρευση
2n ΜΕΡΑ| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΙΣ – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΝΟΒΙΣΑΝΤ– ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό σε πακέτο και άµεση αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων,
στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. ∆ιέλευση των Σκοπιανών , Σέρβικων και
Ουγγρικών συνόρων και µέσω Νις , Βελιγραδίου και Νοβισαντ φθάνουµε το βράδυ στη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
3n ΜΕΡΑ | ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αµέσως µετά θα αρχίσουµε την περιήγηση µας στην πόλη, αρχικά µε το λεωφο- ρείο,
για να αποκτήσουµε µια συνολική εικόνα και αργότερα µε τα πόδια, για να θαυµάσουµε επιµέρους
σηµαντικά αξιοθέατα. Περιήγηση µε το λεωφορείο : Τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης είναι
χτισµένα πάνω στις όχθες του ∆ούναβη, µεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες,
ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση : H συνοικία του Πύργου
και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδροµηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή
του λόφου του Πύργου, µπορεί κανείς να επισκεφθεί εκτός από το Ανάκτορο των Aψβούργων, το
Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Mατθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο

Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωµένα τα πολυτιµότερα
έργα ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Bούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων,
όπου παλιότερα έµεναν αριστοκράτες και έµποροι. H αρχιτεκτονική των σπιτιών συνδυάζει τα
µεσαιωνικά θεµέλια µε τις γοτθικές λεπτοµέρειες και τις ήσυχες αυλές. Αξίζει να δείτε την
Εκκλησία του Aγίου Mατθία, τον «Προµαχώνα των Ψαράδων» µε τους κωνικούς πύργους και την
υπέροχη θέα. Το µεσηµέρι θα γευµατίσουµε κατ ιδίαν στο κέντρο της πόλης και θα έχουµε
ελεύθερο χρόνο βράδυ σας προτείνουµε µια κρουαζιέρα στον ποταµό ∆ούναβη για να θαυµάσετε
εν πλω τα φωταγωγηµένα κτίρια της πόλης µε την µακροχρόνια ιστορία και την πλούσια
πολιτιστική κληρονοµιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας και
διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ | ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την Βιέννη . Άφιξη και θα
επισκεφθούµε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένµπρουν, που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, θα δούµε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούµε την
περίφηµη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυµάσουµε τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το ∆ηµοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήµιο και την Εκκλησία
του Τάµατος, τη Φωτίφ Κίρχε. Θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα
περπατήσουµε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Στην συνέχεια αναχώρηση για την
Πράγα. Άφιξη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος . ∆ιανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
Πρωινό και στην συνέχεια θα ξεκινήσουµε την ξενάγηση πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε την
πλατεία της Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το µεσαιωνικό ∆ηµαρχείο 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 (Václavské namesti), την
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρµονικής, και θα περπατήσουµε στη πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου στολισµένη µε 30 αγάλµατα αγίων. Θα συνεχίσουµε την ξενάγησή µας στην
Καστρούπολη όπου θα δούµε το µοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι
Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό µέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του
Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α Προτείνουµε να επιβιβαστούµε από την όχθη της
«Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα µε γεύµα. Το βράδυ
προτείνουµε να παρακολουθήσετε µια παράσταση Μαύρου θεάτρου. ∆ιανυκτέρευση.
6n ΜΕΡΑ | ΠΡΑΓΑ - ΖΆΓΚΡΕΜΠ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΌΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Ζάγκρεµπ. Έπειτα από ενδιάµεσες στάσεις , άφιξη και ξενάγηση
πόλης. Θα δούµε τα ιστορικά µνηµεία, τα στενά δροµάκια, τους ποδηλατοδρόµους, τα µικρά καφέ.
Επίσης θα δούµε την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, το κοινοβούλιο και το προεδρικό Μέγαρο. Στην
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος . ∆ιανυκτέρευση.
7η ΜΕΡΑ | ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρωινό στην συνέχεια αναχώρηση . Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό
φτάνουµε στην Θεσσαλονίκη, διανυκτέρευση.
8η ΜΕΡΑ |ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και γεµάτοι αναµνήσεις,
αργά το απόγευµα άφιξη στην Αθήνα στο σηµείο από όπου ξεκίνησε το όµορφο αυτό ταξίδι.
Το παραπάνω πρόγραµµα πραγµατοποιείται και αντίστροφα

Περιλαµβάνονται:
• ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• ∆ιατροφή ανάλογα µε τον τιµοκατάλογο.
• Εκδροµές, περιηγήσεις-ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα µε πολυτελές λεωφορείο
• Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου µας
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη.

∆ΕΝ Περιλαµβάνονται
• Είσοδοι σε µουσεία, παλάτια, δηµοτικοί φόροι, αρχαιολογικούς χώρους
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα και ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο

Πράγα - Βουδαπέστη - Ζάγκρεµπ 8ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

23/10

Olympic 4*
Πράγα
Danubius
Arena 4*
Βουδαπέστη
Hotel I 3*
Ζάγκρεµπ

πρωινό + 4
δείπνα

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12
Μονόκ.
Booking

449 €

249 €

185 €

Παρατηρήσεις

διαµονή στη
Θεσσαλονίκη σε 3*/4*
µε πρωινό

