ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

1η ημέρα: Αθήνα – Βουδαπέστη - Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και πτήση για την Βουδαπέστη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της
Βουδαπέστης. Θα επισκεφτούμε την μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, τη λεωφόρο Αντράσσυ, την Όπερα και
το Κοινοβούλιο. Θα κατευθυνθούμε κατά μήκους του Δούναβη, 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Βουδαπέστη – περιπατητική επίσκεψη στη Σκεπαστή αγορά Vaci Utca & την Εβραϊκή συνοικία
Μπουφέ πρόγευμα και η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει περπατώντας από την σκεπαστή αγορά της Βουδαπέστης όπου
μπορείτε να αγοράσετε και να απολαύσετε τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα , τα πασίγνωστα ουγγαρέζικα λουκάνικα
, τα κρασιά Τοκάι και πλήθος παραδοσιακά προϊόντα . Εν συνεχεία θα συνεχίσουμε για την Εβραϊκή συνοικία με την
μεγαλύτερη συναγωγή στην Ευρώπη. Τέλος θα περιπλανηθούμε στον πασίγνωστο πεζόδρομο Vaci Utca με τα γνωστά
εμπορικά και πολυκαταστήματα .Στον ελεύθερο χρόνο σας μην παραλείψετε να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα και τοπικά
γλυκίσματα στa φημισμένa καφέ New York & Gerbeaud . Το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία για την παρακολούθηση
της Αναστάσιμης Λειτουργίας .
3η ημέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Πασχαλινό γεύμα
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό των
καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα αμέτρητα μουσεία, τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά
καταστήματα. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του
Δούναβη. Εν συνεχεία θα έχουμε Πασχαλινό γεύμα στο αναγεννησιακό εστιατόριο Renaissance. Ακολουθεί
βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις
δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας
από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρει ο Δούναβης, αλλά και ο Άγιος Στέφανος φωτισμένος
στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη.
4η ημέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΑΝΑΧ. : 6 Απριλίου 4 ημέρες
NOVOTEL 4*

CONTINENTAL 4* sup

INTERCONTINENTAL 5*
Θέα Δούναβη

Τιμή Κατά άτομο
Δίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

475
375
625

535
355
695

645
465
875

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 150 € περίπου
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. ( αναλόγως με τη διαθεσιμότητα )
Τιμές Πρωτομαγιάς & Αγίου Πνεύματος αναμένονται
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* της επιλογής σας.
• Ξενάγηση Βουδαπέστης με ελληνόφωνο ξεναγό
• Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά με ελληνόφωνο ξεναγό & γεύμα
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο εξωτερικό
• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Ενημερωτικά έντυπα - χάρτες.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων. Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων
επισκέψεων. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

