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 Βιέννη - Βουκουρέστι 
5 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 

 Εγγυημένες αναχωρήσεις για: 22/02/23 - 26/02/23  
 

 
“Απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Μπρατισλάβα & επιστροφή από Βουδαπέστη” 
 
 
Ένα ταξίδι για εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τις 3 υπέροχες πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 
μεταξύ τους και μας “βοηθούν¨ να τις γνωρίσουμε όλες μαζί μέσα σε 5 ημέρες. Μάλιστα θα έχουμε χρόνο να δούμε 
και κάποιες από τις πολύ όμορφες περιοχές εκτός των πόλεων σε ένα όμορφο περιβάλλον. Εσείς απλά απολαύστε 
το ταξίδι αυτό γιατί έχουμε ετοιμάσει για εσάς.. 
 

- Απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Μπρατισλάβα & επιστροφή από Βουδαπέστη 

- διαμονή μόνο σε ξενοδοχεία 4* 

- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων αλλά και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας 

- έμπειρο συνοδό  

- νεο ανανεωμένο πρόγραμμα   

 
 
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 14.45 και απευθείας πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη, σύντομη γνωριμία με την 
πόλη και αναχώρηση για Βιέννη. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας και κάθε απαραίτητη πληροφορία. Τακτοποίηση στα δωμάτια, λίγη ξεκούραση και φύγαμε για μια 
ωραία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και της μουσικής. Καταλήγουμε στην 
κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου όπου θα ανακαλύψετε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης. 
 
 
2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - RATHAUSPLATZ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ 
 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία με την πόλη. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το 
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα 
Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης 
περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του 
Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην 
περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό 
αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το 
Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο και τη Βοτιβκιρχε (εκκλησία του Τάματος).  
Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της 
Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου. 
Επίσης μπορείτε να έρθετε μαζί μας προαιρετικά σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το 
περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή 
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κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο 
ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας!  
 Όποιο και αν είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής, όταν έρχεσαι στη Βιέννη δεν γίνεται να μην 
παρακολουθήσεις ένα υπέροχο κονσέρτο με μουσική από όλους αυτούς τους ευφυείς συνθέτες. Σήμερα είναι η 
κατάλληλη μέρα, αλλά προσοχή κάνε εγκαίρως την κράτηση σου!  
 
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - BORKATAKOMBA 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και έχοντας πάρει μια καλή γεύση από την Βιέννη αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια πρώτη βόλτα στην κεντρική 
οδό Βάτσι Ούτσα. Η βραδινή μας πρόταση είναι δείπνο στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. 
Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα 
“βαρέλια” της γης και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης μουσικής και τοπικό παραδοσιακό 
show.  
 
4η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΕΣΤΗ - ΒΟΥΔΑ - ΛΟΦΟΣ ΓΚΕΛΕΡΤ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ  
 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των 
Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη 
λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, την 
ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας 
στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου 
με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της Αγίας Τριάδας. 
Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να 
απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο 
Γκέλερτ, με το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο. Η βόλτα μας θα καταλήξει στην 
κεντρική αγορά της οδού Βάτσι Ούτσα.  
Το βράδυ ελάτε μαζί μας σε μια ρομαντική κρουαζιέρα στο Δούναβη. 
 
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο, έχουμε χρόνο για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και μετά πηγαίνουμε στο 
αεροδρόμιο για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. 
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Αναχώρηση Ξενοδοχείo / Τοποθεσία 

Τιμή 

σε δίκλινο / 

τρίκλινο 

Τιμή 

Παιδιού 

Tιμή 

Μονοκλ

. 

Πτήσεις  

 
  22/2 

 
5 ημέρες 

ΒΙΕΝΝΗ : 

AUSTRIA TREND ANANAS 4* 

 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ : 

MERCURE CASTLE HILL 4* 

395 235 530 

RYANAIR   
 

ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
16.45 - 17.30  

 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ 

18.10 - 20.45                                                                                                                                                                   

       Σύνολο φόρων 145ε 

 
 
 
Περιλαμβάνονται  

 αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις  

 Αποσκευές :περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα/backpack) και 1 χειραποσκευή 

έως 10kg  

 διαμονή στα ξενοδοχεία 4* που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο 

 πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 

 μεταφορές - περιηγήσεις   σύμφωνα με το πρόγραμμα  

 συνοδός εκδρομής  

 Ταξιδιωτική ασφάλιση 

  
 

Δεν περιλαμβάνονται 

 εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα 

 δημοτικοί φόροι πόλεως 

 προαιρετικές δραστηριότητες  
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