ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ 9ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ29/2 (Καθαρά Δευτέρα), 21/3 (25η Μαρτίου)
ΗΜΕΡΑ 1
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ Η ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην περιοχή της
Λαμίας και συνέχεια του ταξιδιού μας μέσω της Κοιλάδας Τεμπών Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρετικά), και συνέχεα για το
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή
έξω από τα Σκόπια μας οδηγεί στην περιοχή Νις ή Κραγκούγεβατς για
δείπνο και διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 2
ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι και το Νόβισαντ φθάνουμε στα
σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκεντ. Το απόγευμα η
«Αρχόντισσα του Δούναβη », η πανέμορφη Βουδαπέστη μας
καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια δείπνο.
ΗΜΕΡΑ 3
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση - ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα
επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας μια
από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των
Αλυσίδων, θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των
Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία και να απολαύσουμε την
εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές
γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του
Δούναβη, από το λόφο του Γκέλερτ. Γεύμα (προαιρετικά) και στον
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον
εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε μια μίνι κρουαζιέρα με
καραβάκι στο Δούναβη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 4
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την “πόλη των εκατό πύργων”, την Πράγα.
Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας με την μεσαιωνική του
ατμόσφαιρα, τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 18ου αιώνα, και τα
μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε για το
Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα του κράτους, που η αρχιτεκτονική
των μνημείων του διατηρεί ολοζώντανη την παράδοση. Θα δούμε τη
Βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Τελευταίος μας
σταθμός το Βίσεργκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων.
Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 5
ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και ξεκινάμε τη ξενάγηση της παλιάς πόλης. Θα δούμε την
πλατεία (staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το
γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το θέατρο
Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μέγαρο
Φιλαρμονικής, και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου,
στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Χρόνος ελεύθερος. Μετά το τέλος της
ξενάγησης σας προτείνουμε να επιβιβαστείτε από την όχθη της «Μικρής
Πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα με
γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε
μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου. Δείπνο και διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 6
ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της Βιέννης.
Μέσα από μία όμορφη διαδρομή σε απόσταση λίγων ωρών από τη
Βιέννη, θα κάνουμε μια 2ωρη στάση στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά
την Πράγα το «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα
τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης, η οποία όπως
και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο.

Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού
και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια της, τις εκκλησίες της και τα στενά
δρομάκια. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η ''κρυφή γέφυρα''.
Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την
πανοραμική θέα. Στη συνέχεια αναχωρούμε και πάλι με προορισμό την
πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας,
παραλαβή και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
ΜΕΡΑ 7
ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περιήγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και
Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε.
Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους,
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στη μελωδική πόλη. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 8
ΒΙΕΝΝΗ - ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ Η ΝΙΣ
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή του
Κραγκούγεβατς ή Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΗΜΕΡΑ 9
ΚΡΑΓΚΟΥΓΕΒΑΤΣ Η ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
• 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* (2
Κραγκούγεβατς ή Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα, 2 Βιέννη)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Εκδρομές βάσει προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
• Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη,
στη Πράγα και στη Βιέννη
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Checkpoint 20€
• Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

