
 

 

Πρωτομαγιά στη Βουδαπέστη 

Παραδουνάβια Χωριά 
5 μέρες 

 

1η μέρα: Αθήνα-Βουδαπέστη (Ξενάγηση Πέστης & Κοινοβουλίου)  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Μετά την άφιξη παραλαβή των 

αποσκευών και αναχώρηση για την πρώτη ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη 

Βουδαπέστη, με στάσεις στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Θα αρχίσουμε την ξενάγηση 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, τη 

Λεωφόρο Αντράσι με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα της κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο 

όπου θα πραγματοποιήσουμε εσωτερική ξενάγηση, τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.  

 

2η μέρα: Βουδαπέστη (Ξενάγηση Βούδας - Σκεπαστή Αγορά & Vaci Utca) 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ξενάγησή μας στην πλευρά της Βούδα, όπου θα δούμε το 

Βασιλικό Κάστρο, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό Ναό Ματίας όπου 

στέφονταν παλιά οι Ούγγροι βασιλείς. Από το λόφο Γκέλερτ θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Ελευθερίας 

και πανοραμικά τις δύο πόλεις. Συνεχίζουμε για τη σκεπαστή αγορά, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

αγοράσουμε το πασίγνωστό Ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά «Ούνικουμ» και «Παλίνκα», τα 

ονομαστά τους κρασιά και πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων. Ολοκληρώνουμε στον πασίγνωστο 

πεζόδρομο Vaci Utca με τα γνωστά εμπορικά και πολυκαταστήματα. Απόγευμα ελεύθερο.  

 

3η μέρα: Βουδαπέστη - Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά με Γεύμα 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη. Μια μαγευτική 

διαδρομή στις πιο σημαντικές ιστορικές πόλεις της Ουγγαρίας και ταυτόχρονα μια υπέροχη αναδρομή 

στην ιστορία της χώρας. Πρώτος σταθμός το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό του Αγίου Ανδρέα, το 

χωριό «των καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών», όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, όπου και θα 

ξεναγηθούμε. Στο χωριό μπορείτε να ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. 

Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο -πρώην βασιλική κατοικία του 

Μπιλά του 4ου της δυναστείας Αρμπάντ- και την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Γεύμα 

στο γραφικό εστιατόριο «Renaissance» δίπλα στις όχθες του ποταμού. Τελευταίος σταθμός το 

Έστεργκομ, πρώτη πρωτεύουσα του Ουγγρικού κράτους, κέντρο της Καθολικής εκκλησίας, όπου θα 

επισκεφθείτε τον Μητροπολιτικό ναό, ένα από τα μεγαλύτερα κτίσματα του κόσμου. Μετά την επίσκεψη 

στο εσωτερικό του Καθεδρικού ναού επιστροφή στη Βουδαπέστη.  

 

4η μέρα: Βουδαπέστη (Πεζή ξενάγηση στην Εβραϊκή συνοικία) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε πεζή για την ξενάγησή μας στη γοητευτική Εβραϊκή συνοικία 

της Βουδαπέστης, για να γνωρίσουμε την πλούσια ιστορία της συνοδεία του Ελληνόφωνου ξεναγού 

μας. Η μεγάλη Συναγωγή βρίσκεται στην οδό Dohány και πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη στον 

κόσμο (και τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη). Χτίστηκε μεταξύ 1854 και 1859 και κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκόσμιου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος και ως κέντρο ασύρματης επικοινωνίας από τους 

Γερμανούς. Σήμερα είναι το κύριο κέντρο της Εβραϊκής κοινότητας. Η αρχιτεκτονική της βασίζεται στο 

λεγόμενο Μαυριτανικό στιλ, όμως έχουν χρησιμοποιηθεί και Βυζαντινές, Αναγεννησιακές και Γοτθικές 

αναφορές. Έχει 53 μέτρα μήκος και μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 3.000 άτομα. Εδώ φιλοξενείται και 

το Εβραϊκό Μουσείο και το Μνημείο Ολοκαυτώματος. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σάς 

προτείνουμε μια νυχτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη.  

 

5η μέρα: Βουδαπέστη – Αθήνα 
Πρωινό, λίγος χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 
 



 

 

Αναχωρήσεις 

 

 29/04/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 495 €* 

Επιβ. Μονόκλινου 180 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 445 €  

Φόροι Αεροδρομίων 150 €  

. * Η Τιμή αφορά για έγκαιρη κράτηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, μετά επιβάρυνση 

50 € το άτομο 

 

Περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βουδαπέστη – Αθήνα με Aegean Airlines 

 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4*  

 Πρόγευμα από μπουφέ καθημερινά  

 1 «Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο Renaissance με απεριόριστη κατανάλωση ποτών  

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα  

 Τοπικός ξεναγός κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 € 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, παλάτια, κάστρα, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

Σημειώσεις:  
 Κόστος εισόδου στο Κοινοβούλιο 9€ ανά άτομο 

 Κόστος εισόδου στην Εβραϊκή Συναγωγή 14€ ανά άτομο 

 

Ενδεικτικό Ξενοδοχείο : 
Hotel Mercure Korona 4* or similar 

 

Πτήσεις  

Ημ/νια Από Προς Αναχώρηση Άφιξη Πτήση 
29/04 Αθήνα Βουδαπέστη 08.15 09.15 Α3 876 

03/05 Βουδαπέστη Αθήνα 16.15 19.10 Α3 879 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί καμία 

από τις υπηρεσίες. 

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη (extra bed – ράντζο). 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου 

γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που δεν 

είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

 Στα ξενοδοχεία μπορεί να ζητηθεί πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 

επιστρέφεται με το check out. 
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