
 
 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
4 ΗΜΕΡΕΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ   

 

1η μέρα, Αθήνα – Βουδαπέστη: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το «μαργαριτάρι του 
Δούναβη» την Βουδαπέστη. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο και σας προτείνουμε να απολαύσετε τον καφέ σας στο φημισμένο καφέ Ζερμπό 
με τον πλούσιο διάκοσμο ή να περιπλανηθείτε στο πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα με ποικιλία απο καταστήματα, καφέ 
και εστιατόρια.  
 

2η μέρα, Βουδαπέστη (ξενάγησης πόλης): Πρόγευμα και σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη, με στάσεις στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Θα αρχίσουμε από την Πέστη και 
την περίφημη Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με τα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων, όπου θα γνωρίσουμε την 
ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου, την λεωφόρο ANDRASSY με την 
Όπερα και τα καλοδιατηρημένα της κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο, τις γέφυρες που ενώνουν τη 
Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα δούμε το Βασιλικό Κάστρο, την Εθνική 
Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό Ναό Ματύας όπου εστέφοντο παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. 
Από τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Ελευθερίας και πανοραμικά τις δυο πόλεις. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, και το υπόλοιπο της  μέρας ελεύθερο. Tο βράδυ σας προτείνουμε δείπνο με τσιγγάνικα βιολιά 
και άφθονο κρασί, το φημισμένο «αίμα του Ταύρου».  
 

3η μέρα, Βουδαπέστη (Παραδουνάβια χωριά): Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μετά το πρωινό, μπορείτε να 
λάβετε μέρος στην ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη. Μια μαγευτική διαδρομή στις σημαντικότερες 
ιστορικές πόλεις της Ουγγαρίας και ταυτόχρονα μια υπέροχη αναδρομή στην ιστορία της χώρας.  Πρώτος 
σταθμός το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό του Άγιου Ανδρέα, το χωριό των καλλιτεχνών και των Καλών 
Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται , όπου και θα ξεναγηθείτε. Στο χωριό μπορείτε να ψωνίσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ με το 
μεσαιωνικό κάστρο - η πρώην Βασιλική κατοικία του Μπιλά του 4ου της δυναστείας Αρμπαντ, και την 
καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη στο «VISEGRAD», όπου μπορείτε να γευματίσετε σε γραφικό 
εστιατόριο δίπλα στις όχθες του Δούναβη. Τελευταίος σταθμός το «ESZTERGOME», πρώτη πρωτεύουσα του 
ουγγρικού κράτους , κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας όπου θα επισκεφτείτε τον μητροπολιτικό ναό , ο οποίος 
υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα κτίσματα του κόσμου. Μετά την επίσκεψη στο εσωτερικό του Καθεδρικού ναού, 
επιστροφή στην Βουδαπέστη. (κόστος κατ’ άτομο €70). 

 

4η μέρα, Βουδαπέστη – Αθήνα: Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής σας 
στην Αθήνα. 
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βουδαπέστη-Αθήνα με Aegean ή Ryanair | 3 διαν/σεις με πρωινό 

μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* | μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο | Ελληνόφωνη 

ξενάγηση πόλης | Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €150 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι μουσείων / μνημείων | κόστος 

αποσκευής για πτήσεις (Α3 40€, FR 60€ το άτομο) | Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι 

προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. 

 

Αναχωρήσεις  Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, 4 μέρες 

Ξενοδοχεία 
Mercure 

Buda 3* 

Cosmo City Hotel 3* 

Atrium Fashion 4* 

La Prima 

 Fashion Boutique 4*  

Novotel Centrum 4* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 220 € 250 € 280 € 

Μονόκλινο 300 € 350 € 400 € 

Παιδικό έως 11 ετών  190 €  220 €  250 € 

Επιπλέον διαν/ση κατ’ άτομο σε δίκλινο 45 € 50 € 65 € 


