
 
   

 

BIENNH - BOΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 
 

1η  ΗΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπρατισλάβα .Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη 
Βιέννη για παραλαβή δωματίων. Στη συνέχεια θα  έχετε χρόνο να θαυμάσετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές, 
με  τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τρενάκι, τα δεκάδες 
μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούναπάρκ. Στους φαντασμαγορικά στολισμένους δρόμους συναντάμε 
χαρούμενες μπάντες, άμαξες με άλογα,  άρωμα από ψημένα κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και 
ζαχαρωμένα φρούτα, ξύλινους πάγκους με ντόπια προϊόντα και ζεστά ροφήματα, στολισμένους δρόμους, 
παραμυθένιες παραστάσεις και σκηνικά που συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Ευρώπης και μας φέρνουν στο νου τη μαγεία της πρέσβειρας του χριστουγεννιάτικου πνεύματος. Μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε το γνωστό ζεστό κρασί Punch. Χρόνος ελεύθερος. 
 
 
2η  ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
 Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό μας ξεναγό. Θα δούμε το ανάκτορο 
Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη δακτύλιαλεωφόρο (RING) , 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 Tάματος, τη ΦωτίφKίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. 
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν 
Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά, παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το  
Central ή το Landtmann. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
3η  ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ-ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμεγια 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. Η 
περιοχή φημίζεται για τα καλά της κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, 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. Στη συνεχεία προαιρετικά μπορούμε να απολαύσουμε το γιορτινό μας γεύμα σαν 
“βασιλιάδες” 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 και θα εντυπωσιαστούμε από τον φωτισμένο Άγιο Στέφανο, στον απέναντι λόφο 
της Ουγγαρίας. Μεταφορά  στη Βουδαπέστη. Παραλαβή δωματίων και τακτοποίηση 
 
 
 
 
 



 
 
 
4η  ΗΜΕΡΑ:ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το  Δούναβη, τη Bούδα και την Πέστη. Θα 
δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο 
των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα 
τελειώσουμε την ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλιερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, 
αφιερωμένο στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια 
και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετικά μια επίσκεψη σε Oυγγαρέζικη ταβέρνα, όπου το 
πικάντικο γκούλας και τα τσιγγάνικα βιολιά θα σας γοητεύσουν.  Διανυκτέρευση. 
 
 
5η  ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 
 
Σημείωση:   
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
  
 
Αναχωρήσεις: 18/12-22/12 
Φόροι : 155€ 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μπρατισλάβα& Βουδαπέστη – Αθήνα με πτήσεις AegeanAirlines 

• 1 αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο. 

• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

• 2διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

• 2 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

• Μεταφορές , ξεναγήσεις , περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

• Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές. 

• Ενημερωτικά έντυπα. 

• Φ.Π.Α 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων (155 €). 

• Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

Πτήσεις : 

Α3 4071  ATH 14:30 - BTS  15:30 

A3 4027BUD 08:45 - ATH 11:40 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

ARCOTEL KAISERWASSER 4*  
or similar 

275 € +135 € 245€ 

 
 

 
 
 


