
 

 

 
Διάρκεια: 5 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 02,09,16,23 & 30/08 

 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ …όπως δεν την έχετε ξαναδεί ! 

Με ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη  
 

Η πόλη των Spa, των κάστρων και των γεφυρών … όπως και να την προσφωνήσει κανείς, η 
Βουδαπέστη είναι από τις λίγες πόλεις που θα σας γοητεύσουν. 

Αυτά που μένουν από το ταξίδι στην όμορφη Βουδαπέστη είναι η αρχοντική ομορφιά της 
πόλης, η  εκδρομή στα γραφικά παραδουνάβια χωριά, το καλό τοπικό φαγητό αλλά και η 

γοητεία του Δούναβη,  ιδιαίτερα την ώρα που δύει ο ήλιος. 
 

Βούδα & Πέστη – Κοινοβούλιο - Κρατική Όπερα  
 Παραδουνάβια χωριά – Εβραϊκή συνοικία – Σκεπαστή αγορά  

Ναός Αγ. Στεφάνου  
 
 

Το μοναδικό πρόγραμμα με εξασφαλισμένη είσοδο & ξενάγηση στο επιβλητικό 

Κοινοβούλιο & την Κρατική Όπερα! 
Εσωτερική ξενάγηση στο Ναό του Αγ. Στεφάνου με εξασφαλισμένη είσοδο 
2 ξεναγήσεις στην πόλη & Ολοήμερη εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά 

 

Ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη! 
 

 

Tips μην παραλείψετε: 
✓ να προμηθευτείτε πεντανόστιμο ουγγρικό σαλάμι & πάπρικα  

✓ σεργιανώντας στα μεσαιωνικά σοκάκια να αγοράσετε νοσταλγικά παιχνίδια  
✓ να δοκιμάσετε γλυκά στο πιο φημισμένο ζαχαροπλαστείο  Gerbeaud  
✓ να δοκιμάσετε το παραδοσιακό κόκκινο κρασί Egri Bikaver, το «Αίμα του Ταύρου» 

✓ να αναζωογονηθείτε στα περίφημα Λουτρά της πόλης 
✓ να επισκεφθείτε το Μουσείο του τρόμου  

✓ να διασχίσετε τις γέφυρες & να νιώσετε τη μαγεία του Δούναβη 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
1η ημέρα: Αθήνα - Βιέννη - Ξενάγηση Πόλης – Βουδαπέστη  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αρχοντική πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη 

Βιέννη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και η ξενάγηση μας ξεκινάει  με το τα θερινά 
ανάκτορα των Αψβούργων, το Σέμπρουν και στη συνέχεια  θα περιηγηθούμε στην περίφημη 

λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 

την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό 
ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. 



 

 

Χρόνος στη διάθεσή σας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και διαν/ση.  
 

2η ημέρα: Εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο -  Περιήγηση στη Σκεπαστή Αγορά 
- Κρατική Όπερα – Εβραϊκή συνοικία & Vaci Utca  
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη. Πρώτος σταθμός το Κοινοβούλιο, θα 

γνωρίσουμε μαζί με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας τον πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο, την 
Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο 

της Εξουσίας. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα έχετε 
την ευκαιρία να αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και 
Παλίνκα, καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά. Επόμενος σταθμός η Κρατική Όπερα της 

Βουδαπέστης. Λειτουργεί από το 1884. Χτίστηκε με σκοπό να ανταγωνιστεί τις όπερες του 
Παρισιού, της Βιέννης και της Δρέσδης. Ήταν το έργο ζωής του μεγάλου Ούγγρου 

αρχιτέκτονα Μίκλος Ιμπλ. Το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με έργα Ούγγρων καλλιτεχνών, 
όπως ο Στρομπλ και Λοτζ. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα η Όπερα έχει φιλοξενήσει 
μερικούς από τους διασημότερους συνθέτες, όπως οι Έρκελ, Γκούσταβ Μάλερ και Ότο 

Κλέμπερερ. Η κεντρική αίθουσα της Όπερας είναι στολισμένη με ένα μπρούντζινο πολυέλαιο 
βάρους 3,050 κιλών, ο οποίος φωτίζει μια θαυμάσια νωπογραφία του Λοτζ με τους θεούς 

του Ολύμπου. Επίσης το Βασιλικό Θεωρείο είναι διακοσμημένο με γλυπτά που συμβολίζουν 
τις τέσσερις φωνές της όπερας: άλτο, σοπράνο, μπάσο, τενόρο. Επόμενος σταθμός η 

εβραϊκή συνοικία, που κάποτε αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα γκέτο του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Εδώ κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, ο μεγαλύτερος τόπος λατρείας των 
Εβραίων στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε όλο τον κόσμο. Η συναγωγή 

πλαισιώνεται από το Μνημείο των Ηρώων, το εβραϊκό μουσείο αλλά και τις επιγραφές στη 
μνήμη του Κόκκινου Στρατού που απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη.  Θα καταλήξουμε στον 

κεντρικό πεζόδρομο Vaci utca όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για shopping με πάρα πολλές 
επιλογές.  
 

3η μέρα: 2η Ξενάγηση στην πόλη της Βουδαπέστης  

Πρωινό και αμέσως μετά ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης από την Πέστη, με τη μεγάλη 
πλατεία των Ηρώων, και το εντυπωσιακό άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ μια εντυπωσιακή 
κατασκευή, όπου «φιλοξενούνται» τα αγάλματα των βασιλιάδων της χώρας. Εν συνεχεία θα 

επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου (περιλαμβάνεται η είσοδος), τη 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Θα σας εντυπωσιάσει η εσωτερική διακόσμηση καθώς 

και το παρεκκλήσι του ναού. Έπειτα θα κατευθυνθείτε  κατά μήκους του Δούναβη όπου θα 
θαυμάσετε τις όμορφες γέφυρες και θα φτάσετε στην πλευρά της Βούδας. Θα θαυμάσετε το 

Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων και τον Ιστορικό Ναό του Αγ. Ματτία, που δεσπόζει στο 
Βόρειο τμήμα της συνοικίας του Κάστρου. Υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, να 
κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη οδό Vaci Utca, να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα και να 

χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ σας στα φημισμένα  Καφέ Gerbeaud & New York.  
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά  

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 
σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 
τουριστικά καταστήματα, περιοχή που φημίζεται για τα καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το 

Βίσσεγκραντ, το ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το άλλοτε 
λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορό του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, 

η αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλιά σχέδια. 



 

 

Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε 

την 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 και θα εντυπωσιαστούμε από τον Άγιο Στέφανο, φωτισμένο στον 
απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. 
5η μέρα: Βουδαπέστη – Αθήνα    

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας, μέχρι την ώρα της αναχώρησης για το 
αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Πτήση επιστροφής για Αθήνα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη & Βουδαπέστη– Αθήνα  με προγραμματισμένες 

πτήσεις της Aegean Airlines 
• 1 αποσκευή μέχρι 20κιλά & μια χειραποσκευή μέχρι 8κιλά 

• 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό    
• Ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη με πανοραμική ξενάγηση  
• 2 Ξεναγήσεις στη Βουδαπέστη με ελληνόφωνο ξεναγό 

• Εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο  (περιλαμβάνεται η είσοδος)  
• Εσωτερική ξενάγηση στην Κρατική Όπερα (περιλαμβάνεται η είσοδος) 

• Εσωτερική ξενάγηση στο Ναό του Αγ. Στεφάνου (περιλαμβάνεται η είσοδος) 
• Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά με ελληνόφωνο ξεναγό 
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια  

• Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες - Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων, € 210 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια Covid -19 

• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό. 
 

Πτήσεις με Aegean Airlines για όλες τις αναχωρήσεις   

Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

Αθήνα – Βιέννη        Α3 860 08.15 09.35 

Βουδαπέστη – Αθήνα Α3 879 18.15 21.10 

Σημειώσεις: 
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά 

που θα πραγματοποιηθούν. 
• Περιορισμένος αριθμός θέσεων.  

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο  

Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική τιμή 

(2-12 ετών) 

Estilo Fashion 4*  ή παρόμοιο 
 

€ 555 € 725 € 515 


