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Βουδαπέστη, Το στολίδι του Δούναβη 
4 & 5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 20/12/22 – 23/12/22, 23/12/22 
– 27/12/22 & 27/12/22 – 30/12/22 

 
1η ημέρα: Πτήση για Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – Προαιρετική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την πρωτεύουσα της 

Ουγγαρίας, τη μαγευτική Βουδαπέστη. Μετά την άφιξή μας και με τη συνοδεία του έμπειρου 

αρχηγού μας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με 

το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια, θα 

επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με την 

Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το μεγαλειώδες, μπαρόκ κτίριο του Κοινοβουλίου 

και τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Aμέσως μετά, θα περάσουμε στη 

Βούδα, όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το ‘Αγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική 

Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου στέφονταν 

οι Ούγγροι βασιλιάδες). Θα συνεχίσουμε με τον λόφο Gellert, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την 

πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης που αγκαλιάζουν τον ποταμό Δούναβη. Έπειτα 

θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε χρόνο να τακτοποιηθούμε. Για το βράδυ 

σας προτείνουμε μία κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε φωταγωγημένα τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, με το μεγαλοπρεπές 

κοινοβούλιο να ξεχωρίζει ανάμεσά τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά – Βουδαπέστη (60 + 60 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για μια πανέμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 

σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Άγιος Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 

τουριστικά καταστήματα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στις όχθες του ποταμού και έπειτα, 

συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του 

Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο βασιλικό ανάκτορο σώζονται μόνο λίγα 

ερείπια, όμως αναστηλώθηκε η επίσημη αυλή υποδοχής αναγεννησιακού ρυθμού, βάσει των 

αρχικών σχεδίων. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Ακολουθεί η επίσκεψη στην πρώτη 

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο 

χώρες του Δούναβη, την Ουγγαρία με τη Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο 

της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε τη θέα του διάσημου ποταμού και του επιβλητικού 

ναού του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση.   
 

3η ημέρα: Βουδαπέστη – Βιέννη περιήγηση πόλης – Βουδαπέστη (240 + 240 χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και για όποιον επιθυμεί, προαιρετικά, θα πραγματοποιήσουμε 

εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, όπου θα διασχίσουμε την περίφημη 

Ρινγκστράσσε (δακτύλιος λεωφόρος) για να φτάσουμε στην πλατεία Σουηδίας, όπου θα 
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κάνουμε την πρώτη μας στάση. Με τη βοήθεια του συνοδού μας θα περιηγηθούμε στα 

όμορφα σοκάκια της παλιάς Ελληνικής Παροικίας και θα περάσουμε από τους δύο 

Ελληνορθόδοξους Ναούς και το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου για να καταλήξουμε στον 

περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, σήμα κατατεθέν της Αυστριακής 

Πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο ομορφότερο, κατά γενική ομολογία, 

μπαρόκ Ανάκτορο της πόλης, το Μπελβεντέρε, όπου θα έχουμε ευκαιρία για ένα σύντομο 

περίπατο μέχρι το κεντρικό κτίριο και τους κήπους. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και 

γεύμα εξ ιδίων στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Βουδαπέστη. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Βουδαπέστη – Γκόντολο – Έγκερ  (40 + 40 χλμ.) 
Μετά το πρωινό, ελεύθερη μέρα για να χαρείτε την Ουγγρική πρωτεύουσα. Εναλλακτικά, 

σας προτείνουμε μια εκδρομή στην πόλη Γκόντολο, έδρα του πανεπιστήμιου του Αγίου 

Στέφανου και καλοκαιρινή κατοικία του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ και της 

βασίλισσας της Ουγγαρίας Ελισάβετ (Σίσι). Ένα από τα ωραιότερα μπαρόκ παλάτια στη 

χώρα, διακοσμημένο με παστέλ χρώματα σύμφωνα με το γούστο της Αυτοκράτειρας, η 

οποία περνούσε εκεί αρκετό από τον χρόνο της. Συνεχίζουμε για την πρώτη μεσαιωνική 

επισκοπή στην πόλη Έγκερ, περιοχή γνωστή για την παραγωγή του υψηλής ποιότητας 

λευκού και του φημισμένου κόκκινου κρασιού, «το αίμα του ταύρου». Μεταξύ άλλων, θα 

επισκεφτούμε το μεσαιωνικό κάστρο,  γνωστό για τη μεγάλη μάχη των 4.000 κατοίκων 

εναντία στους 80.000 Τούρκους κατά τον 16ο αιώνα. Θα δούμε αναγεννησιακά κτίρια στη 

γραφική αγορά, τον καθεδρικό ναό και την παλιά αρχιεπισκοπή, ενώ θα δοκιμάσουμε καλό, 

τοπικό κρασί. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. 

Ελεύθερος χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη οδό Vaci 

Utca, να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα ή να χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ σας στα 

φημισμένα Καφέ Gerbeaud και New York.  Διαυνκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Bουδαπέστη – Ελεύθερη ημέρα – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να πραγματοποιήσετε τις τελευταίες σας 

βόλτες και αναμνηστικές αγορές στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για 

το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης με τις καλύτερες αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή 

μας. Πτήση επιστροφής. 
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Τιμοκατάλογος για 20/12/22 – 23/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

bookin
g 

Κανονικ
ή Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel 
Centrum 4* 
Κέντρο πόλης  

249€  329€ 179€ 259€ 99€ 

Mercure Korona 4* 
Κέντρο πόλης  

279€  359€ 199€ 279€ 129€ 

Marriot 5* 
Κέντρο πόλης  

529€  609€ 339€ 419€ 349€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Wizz Air & Aegean Airlines για 20/12/22 – 23/12/22 

 

20/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
09:20 – 10:00  

 W62448 

 
23/12 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

11:00 – 13:45  
 A34175 
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Τιμοκατάλογος για 23/12/22 – 27/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονικ
ή Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνσ
η 

μονοκλίνου 

Novotel Centrum 4*                      
Κέντρο πόλης  

439€  519€ 239€ 319€ 159€ 

Mercure Korona 4*                      
Κέντρο πόλης  

479€  559€ 239€ 319€ 169€ 

Marriot 5*                                        
Κέντρο πόλης  

669€  749€ 459€ 539€ 349€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με Aegean Airlines για 23/12/22 – 27/12/22 
 

 

23/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
09:00 – 09:45  

 A34174 

27/12 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

12:45 – 15:30  
 A34175 
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Τιμοκατάλογος για 27/12/22 – 30/12/22 

 

Ξενοδοχεία  
Early 

booking 
Κανονι
κή Τιμή 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 

Early booking 

1ο Παιδί  
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονοκλίνου 

Novotel Centrum 4*                      
Κέντρο πόλης  

349€  429€ 189€ 269€ 139€ 

Mercure Korona 4*                      
Κέντρο πόλης  

379€  459€ 189€ 269€ 149€ 

Marriot 5*                                        
Κέντρο πόλης  

519€  599€ 369€ 449€ 269€ 

*Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
 

27/12 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
11:15 – 12:00  

 A34174 

30/12 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

19:45 – 22:30  
 A34175 

Πτήσεις με Aegean Airlines για 27/12/22 – 30/12/22 
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Σημειώσεις: 

- Στο 4ήμερο πρόγραμμα δε πραγματοποείτε η 4η ημέρα του προγράμματος  

- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 

- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 

- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή): -40€/άτομο 

- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

- Εκδρομή Γκόντολο- Έ γκερ: 30€/ενήλικα & 20€/παιδί έως 12 ετών 

- Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη: 60€/ενήλικα & 40€/παιδί έως 12 ετών 

 
Περιλαμβάνονται: 

✔ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Wizz Air και της Aegean Αirlines  

✔ Πρωινό καθημερινά 

✔ Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά 

✔ Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 56x45x25εκ. 

✔ Μία χειραποσκευή έως 10 κιλά με διαστάσεις 55x40x23εκ. για την αναχώρηση 20/12 - 
23/12 

✔ Μία μικρή τσάντα διαστάσεων 40x30x20εκ. για την αναχώρηση 20/12 - 23/12 

✔ Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack, κτλ.) το οποίο πρέπει να χωράει 
κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα 

✔ Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας 

✔ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

✔ Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

✔ Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
x Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται 

x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 

x Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 
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