ΒΙΕΝΝΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5 Μέρες
1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ / ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΤΙΟΥ
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αφού συγκεντρωθούμε στο αεροδρόμιο θα πάρουμε την πτήση για την
Βιέννη. Μόλις φτάσουμε θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση στην
αριστοκρατική αυτή πρωτεύουσα, στην πόλη της Μουσικής και των
Μουσείων. Θα διασχίσουμε την περίφημη Ring Strasse με τα επιβλητικά
μέγαρα του 19ου αιώνα, την μεγαλοπρεπή Όπερα, τα μουσεία Φυσικής
Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού εντυπωσιακό
Κοινοβούλιο, το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, την συνοικία του
Έλληνα ευεργέτη Σίμωνα Σίνα και το Musikverein. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το παλάτι της Σίσσυ, το περίφημο Schönbrunn, όπου θα
ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων (δωμάτιο Ναπολέοντα, κινέζικο
σαλόνι, σαλόνι της Ελισάβετ ). Το παλάτι οφείλει τη σημερινή του μορφή στη
Μαρία Θηρεσία. Στο εξωτερικό τμήμα δεσπόζουν οι έξοχοι μπαρόκ κήποι,
ισάξιοι των Βερσαλλιών, καθώς και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του
κόσμου. Στο τέλος θα καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ο
μητροπολιτικός ναός της Βιέννης, Άγιος Στέφανος. Χρονολογείται από τον
12ο αιώνα σε μεικτό ρομαντικό και γοτθικό ρυθμό και αποτελεί το κεντρικό
αξιοθέατο της πόλης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη,
ψηφιδωτού ύφους στέγη του. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε στην ιστορική
συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός της
Αγίας Τριάδας του 18ου αιώνα. Ακριβώς δίπλα θα δούμε τον ναό του Αγίου
Γεωργίου καθώς και το σπίτι που έδρασε ο εθνομάρτυρας και πρόδρομος της
Ελληνικής Επανάστασης Ρήγας Φεραίος. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο
λεωφορείο μας και θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο, όπου θα
τακτοποιηθούμε και θα έχουμε χρόνο για ξεκούραση…..
Το βράδυ θα ζήσουμε την Χριστουγεννιάτικη εμπειρία στην πιο ζωντανή
πόλη όσον αφορά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Το απόγευμα μας θα
είναι αφιερωμένο στις Χριστουγεννιάτικες αγορές για να έχουμε χρόνο να
ανακαλύψουμε όλες τις γωνιές της! Μπορούμε να θαυμάσουμε τα στολισμένα

χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το
τρενάκι, τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και φυσικά…το Λούνα
Πάρκ!! Οι δρόμοι είναι φαντασμαγορικά στολισμένοι και σε πολλές γωνιές της
βρίσκονται χαρούμενες μπάντες, άμαξες με άλογα, άρωμα από ψημένα
κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και ζαχαρωμένα φρούτα…Ξύλινοι πάγκοι
με ντόπια προϊόντα, ζεστά ροφήματα, παραμυθένιες παραστάσεις και σκηνικά
φέρνουν στο νου την πρέσβειρα του χριστουγεννιάτικου πνεύματος!! Σας
προτείνουμε να δοκιμάσετε το ζεστό κρασί Punch…
2η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ
Σήμερα μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα περίχωρα της Βιέννης,
τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση… Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας με το
μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού, το Xαϊλιγκενκρόιτς. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε προς το Mάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας
του πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Bετσέρα. Τέλος, θα κλείσουμε την
περιήγησή μας με μια επίσκεψη στην γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Φυσικά
θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε…. Όσο
για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην φωτισμένη πόλη ή
λίγη…νυχτερινή διασκέδαση!!
3η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα αναχωρήσουμε για την Μπρατισλάβα,
την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας όπου θα έχουμε την ευκαιρία για
πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το κάστρο της πόλης να δεσπόζει τον
λόφο…..ενώ στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τον
καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρίνου, το αρχιεπισκοπικό μέγαρο, το Εθνικό
μουσείο, το Εθνικό θέατρο και την Εθνική Πινακοθήκη. Μετά θα έχετε χρόνο
για να απολαύσετε τον καφέ σας ή να γευματίσετε στα όμορφα εστιατόρια της
Παλιάς Πόλης. Ύστερα θα συγκεντρωθούμε για να αναχωρήσουμε για την
όμορφη Βουδαπέστη και να παραλάβουμε τα δωμάτια στο ξενοδοχείο. Όσο
για το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων σας έχουμε πρόταση για
Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε συνεννόηση με τον/την συνοδό σας….
4η ΗΜΕΡΑ: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση μας
στην άκρως χριστουγεννιάτικη Βουδαπέστη… ξεκινώντας από την Πέστη με
την μεγάλη πλατεία των Ηρώων. Εκεί θα συναντήσουμε το εντυπωσιακό
άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ μια εντυπωσιακή κατασκευή, όπου
φιλοξενούνται τα αγάλματα των βασιλιάδων της χώρας. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου που αποτελεί την
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Η εσωτερική της διακόσμηση είναι
άκρως εντυπωσιακή καθώς και το παρεκκλήσι του ναού, στο οποίο υπάρχει

διατηρημένο το δεξί χέρι του Αγίου. (Περιλαμβάνεται η είσοδος). Έπειτα θα
κατευθυνθούμε κατά μήκος του Δούναβη όπου θα θαυμάσουμε τις όμορφες
γέφυρες για να φτάσουμε στην πλευρά της Βούδας. Εκεί θα συναντήσουμε το
Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων και τον Ιστορικό Ναό του Αγίου Ματτία,
που δεσπόζει το Βόρειο τμήμα της συνοικίας του Κάστρου. Επόμενος
σταθμός μας ο Λόφος του Γκέλλερτ και η Ακρόπολη ‘’Citadella’’ με το άγαλμα
της Ελευθερίας και την συγκλονιστική θέα της Βούδας και της Πέστης. Δεν θα
παραλείψουμε όμως να ξεναγηθούμε και στο εντυπωσιακό νεογοτθικό
κοινοβούλιο εξωτερικά, το οποίο αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης….Για
το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον φωταγωγημένο Δούναβη, με τα
εντυπωσιακά κτήρια να δεσπόζουν και τις δύο όχθες τους. Εναλλακτικά
μπορείτε να επισκεφτείτε την εβραϊκή συνοικία όπου θα συναντήσετε φοβερό
street food στο Karavan. Στο σημείο υπάρχει και ο πάγκος Las Vegan’s από
τον οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε εξαιρετικά vegan burger!!! Βέβαια,
όποιος/όποια ενδιαφέρεται μπορεί να βρει εκεί και ποτό εκτός του
φαγητού…….
5η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ & ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, έχετε ελεύθερο χρόνο τον οποίο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε
επισκεπτόμενοι σημεία της πόλης που δεν προλάβατε να δείτε. Μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε τα γλυκά που κοσμούν τις βιτρίνες των
παραδοσιακών ζαχαροπλαστείων Gerbeud και Central. Επίσης για όποια/ον
επιθυμεί να φάει γλυκά χωρίς γλουτένη υπάρχουν μαγαζιά στη Βουδαπέστη
όπως ο φούρνος (Free! Gluten bakery).
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
της επιστροφής στην Αθήνα…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22-26/12
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
BEST WESTERN

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ATH 10:30- 11:45 VIE
ΤΙΜΗ
695€

AMEDIA PLUS 4*
NOVOTEL CENTRUM 4*

BUD 22:30- 01:30 ATH*

ΕΠΙΒ.ΜΟΝ/ΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 2-12
180€

595€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ & ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ ΜΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ CHARTER
1 ΑΠΟΣΚΕΥΗ 23 ΚΙΛΩΝ & ΜΙΑ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ 8 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ
2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΜΠΟΥΦΕ
ΠΡΩΙΝΟ
2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ
ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ ΜΕ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID-19

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (200 ευρώ)
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ- ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
Ο,ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται
να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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