
 
   

 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 

Ατομικό Ταξίδι στην μαγευτική Βουδαπέστη 
  
Η Βουδαπέστη , πρωτεύουσα της Ουγγαρίας , είναι μία από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις . Είναι χτισμένη 
στις όχθες του Δούναβη που χωρίζει τη Βούδα από την Πέστη οι οποίες συνδέονται με γέφυρες. Η Βούδα 
βρίσκεται στη δυτική όχθη με καταπράσινους λόφους και πλακόστρωτα σοκάκια , ενώ η Πέστη στην ανατολική 
όχθη μας γοητεύει με τις πανέμορφες λεωφόρους , τα πολυτελή μέγαρα και τη νυχτερινή ζωή που συναρπάζει. 
Μέρος του εντυπωσιακού αυτού τοπίου της Βουδαπέστης είναι και το νησάκι που βρίσκεται στη μέση του 
Δούναβη, το νησί της Μαργαρίτας. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε την πανέμορφη φυσική ομορφιά, γεμάτη 
λουλούδια, αγάλματα και σιντριβάνια, στων οποίων τη θέση υπήρχαν μοναστήρια λίγο πριν την εισβολή των 
Τούρκων στη χώρα. Μπαρόκ κτήρια, μέγαρα art nouveau, και ρομαντικά μαγαζάκια συνθέτουν το μωσαϊκό της 
πόλης, ενώ δεν πρέπει να παραλείψετε το «πέρασμα» από τη μεγαλύτερη πλατεία της Βουδαπέστης. Η Πλατεία 
Ηρώων, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης και εντυπωσιάζει με το πόσο μεγάλη είναι. Στο κέντρο της 
είναι το Μνημείο της Χιλιετίας, με τον αρχάγγελο Γαβριήλ στην κορυφή του. Επίσης περιστοιχιζεται από τα 
αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Αξίζει να επισκεφτείτε και το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO, το κάστρο της Βούδας. Στο λόφο του Κάστρου θα βρείτε και την πιο  νεομπαρόκ γειτονιά με τα 
λιθόστρωτα σοκάκια, στην οποία θα βρείτε παλαιοπωλεία με νοσταλγικά παιχνίδια, μπαμπούσκες, παλιά 
τρενάκια και μουσικά κουτιά με μελωδίες Λιστ. Στα ατελιέ των Ούγγρων καλλιτεχνών και στα καταστήματα με 
σουβενίρ, μπορείτε να αγοράσετε τις αυθεντικές ουγγρικές παραδοσιακές στολές, μοναδικές κοσμηματοθήκες 
και χειροποίητους σελιδοδείχτες. Όλα αυτά, φυσικά, σε μια γειτονιά που ενώ είναι άκρως τουριστική, δεν 
μπορείς να αποφύγεις. 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη ιδιαίτερη κουζίνα της Ουγγαρίας , με βάση την πάπρικα τα πολύ καλά και 
αγνά κρέατα που διαθέτουν και συνταγές που θυμίζουν περισσότερο Βαλκάνια παρά Κεντρική Ευρώπη. 
Η πόλη είναι πολύ φιλική για τους λάτρεις της πεζοπορίας , αφού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίπεδη. 
Επίσης σε όσες και όσους επιδίδονται στο shopping οι τιμές είναι πολύ φυσιολογικές για τα δικά μας επίπεδα. 
Γενικά είναι μια πόλη που ενδείκνυται για μικρές και ανέμελες αποδράσεις μόλις 2 ώρες με το αεροπλάνο από 
την Αθήνα. 
 
 
Τι μπορείτε να κάνετε στην Βουδαπέστη 
 
Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά 

Η εκδρομή στην Καμπή του Δούναβη έχει σαν πρώτο σταθμό 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. Διασχίζοντας τη γέφυρα που ενώνει 
τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της 
Σλοβακίας θα απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρει ο Δούναβης και θα εντυπωσιαστούμε από τον φωτισμένο 
Άγιο Στέφανο, στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. 
 

 

 



 

 

Κρουαζιέρα στον Δούναβη 

Για την πανέμορφη Βουδαπέστη έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία και θα συνεχίσουν να γράφονται γιατί 
πραγματικά το αξίζει. Είναι δίχως αμφιβολία μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Ένα από τα 
εκατοντάδες πράγματα που αξίζει να κάνει ο επισκέπτης ερχόμενος στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, είναι μια 
κρουαζιέρα στο Δούναβη. Η κρουαζιέρα είναι μια σκέτη μαγεία!! Ο ποταμός ο οποίος είναι και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος στην Ευρώπη μετά τον Βόλγα, χωρίζει τη Βούδα από την Πέστη. Κατά την διάρκεια βλέπει  κανείς 
όλα τα κτίρια που είναι κτισμένα κατά μήκος του Δούναβη φωταγωγημένα.(Το Κοινοβούλιο, το Παλάτι , το 
Πανεπιστήμιο την κλειστή αγορά , την εκπληκτική γέφυρα της Αλυσίδας, τον λόφο του Γκέλλιερτ , το νησί της 
Μαργαρίτας κ.α.) Είναι σαν παραμύθι!! Δεν νοείται να μην την πραγματοποιήσει κάποιος που επισκέπτεται τη 
Βουδαπέστη!! 

 
Εκδρομή Μόστα Μντίνα Ραμπάτ 

Θα έχετε την ευκαιρία τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο νησί και στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη Mdina την «Σιωπηλή Πόλη», που είναι 
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού. Θα περπατήσουμε 
στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης 
 
 
Σημείωση:   
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι NET και είναι βασισμένες στον οικονομικότερο ναύλο. Όλα τα ανωτέρω πακέτα 
είναι κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. 
 
 
Αναχωρήσεις: Ιούλιος-Αύγουστος 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Βουδαπέστη – Αθήνα  

• 1 αποσκευή 20 κιλών ανά άτομο. 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. 

• 3,4 διανυκτερεύσεις στην Βουδαπέστη  ανάλογα το πακέτο της επιλογής σας 

• Πρωινό καθημερινά 

• Ξενάγηση στην Βουδαπέστη.   

• Ελληνόφωνος  Ξεναγός κατά την διάρκεια της ξενάγησης 

• Ενημερωτικά έντυπα. 

• Φ.Π.Α 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Φόροι αεροδρομίων (150 €). 

• Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

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

 
 

 

 



 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ 

4 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό  

- 
4* Κεντρικό 

295 €/άτομο  
- 

335 €/άτομο  

5 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό  

- 
4* Κεντρικό 

325 €/άτομο  
- 

375 €/άτομο 

 
 
 


