
 
 

 
 

Γιάπκεια: 5 εκέξεο 
Ανασυπήζειρ: 02,09,16,23 & 30/08 

 
 

ΒΟΥΓΑΠΔΣΤΗ …όπυρ δεν ηην έσεηε ξαναδεί ! 

Με ολοήμερη εκδρομή ζηη Βιέννη  
 

Η πόλη ηων Spa, ηων κάζηπων και ηων γεθςπών … όπωρ και να ηην πποζθωνήζει κανείρ, 
η Βοςδαπέζηη είναι από ηιρ λίγερ πόλειρ πος θα ζαρ γοηηεύζοςν. 

Αςηά πος μένοςν από ηο ηαξίδι ζηην όμοπθη Βοςδαπέζηη είναι η απσονηική ομοπθιά ηηρ 
πόληρ, η  εκδπομή ζηα γπαθικά παπαδοςνάβια σωπιά, ηο καλό ηοπικό θαγηηό αλλά και η 

γοηηεία ηος Γούναβη,  ιδιαίηεπα ηην ώπα πος δύει ο ήλιορ. 
 

Βούδα & Πέζηη – Κοινοβούλιο - Κπαηική Όπεπα  

 Παπαδοςνάβια συπιά – Δβπαφκή ζςνοικία – Σκεπαζηή αγοπά  
Ναόρ Αγ. Σηεθάνος  

 
 

Το μοναδικό ππόγπαμμα με εξαζθαλιζμένη είζοδο & ξενάγηζη ζηο επιβληηικό 
Κοινοβούλιο & ηην Κπαηική Όπεπα! 

Δζυηεπική ξενάγηζη ζηο Ναό ηος Αγ. Σηεθάνος με εξαζθαλιζμένη είζοδο 
2 ξεναγήζειρ ζηην πόλη & Ολοήμεπη εκδπομή ζηα Παπαδοςνάβια συπιά 

 

Ολοήμερη εκδρομή ζηη Βιέννη! 
 

 

Tips μην παπαλείτεηε: 
 λα πξνκεζεπηείηε πεληαλόζηηκν νπγγξηθό ζαιάκη & πάπξηθα  
 ζεξγηαλώληαο ζηα κεζαησληθά ζνθάθηα λα αγνξάζεηε λνζηαιγηθά παηρλίδηα  

 λα δνθηκάζεηε γιπθά ζην πην θεκηζκέλν δαραξνπιαζηείν  Gerbeaud  
 λα δνθηκάζεηε ην παξαδνζηαθό θόθθηλν θξαζί Egri Bikaver, ην «Αίκα ηνπ Ταύξνπ» 

 λα αλαδσνγνλεζείηε ζηα πεξίθεκα Λνπηξά ηεο πόιεο 
 λα επηζθεθζείηε ην Μνπζείν ηνπ ηξόκνπ  
 λα δηαζρίζεηε ηηο γέθπξεο & λα ληώζεηε ηε καγεία ηνπ Γνύλαβε 

 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα - Βιέννη - Ξενάγηζη Πόληρ – Βοςδαπέζηη  
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ αξρνληηθή πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο, ηε 

Βηέλλε. Άθημε επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη ε μελάγεζε καο μεθηλάεη  κε ην ηα ζεξηλά 
αλάθηνξα ησλ Αςβνύξγσλ, ην Σέκπξνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα  ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ 

πεξίθεκε ιεσθόξν ηνπ Pηλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο 



 
Bηέλλεο, όπσο ην Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ Mνπζείσλ, ηελ πύιε ηνπ 

Φξαγθίζθνπ Iσζήθ, ην Kνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Aλαθηνξηθό Θέαηξν, ην 
Παλεπηζηήκην θαη ηελ Eθθιεζία ηνπ Tάκκαηνο, ηε Φσηίθ Kίξρε. Σηε ζπλέρεηα ζα 

θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Aγ. Σηεθάλνπ θαη ζα πεξηδηαβνύκε ηελ ηζηνξηθή 
ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Χξόλνο ζηε δηάζεζή ζαο. Σηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα 
Βνπδαπέζηε. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη δηαλ/ζε.  

 
2η ημέπα: Δζυηεπική ξενάγηζη ζηο Κοινοβούλιο -  Πεπιήγηζη ζηη Σκεπαζηή 

Αγοπά - Κπαηική Όπεπα – Δβπαφκή ζςνοικία & Vaci Utca  
Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηελ πεξηήγεζε καο ζηελ πόιε. Πξώηνο ζηαζκόο ην Κνηλνβνύιην, ζα 
γλσξίζνπκε καδί κε ηνλ ειιελόθσλν μελαγό καο ηνλ πινύζην εζσηεξηθό ηνπ δηάθνζκν, ηελ 

Αγία Κνξώλα, ην Σθήπηξν ηεο Οπγγαξίαο, ην Σπαζί ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ θαη ην Χξπζό 
Μήιν ηεο Δμνπζίαο. Δλ ζπλερεία ζα επηζθεθζνύκε ηελ παλέκνξθε θιεηζηή αγνξά. Δδώ ζα 

έρεηε ηελ επθαηξία λα αγνξάζεηε ην πεξίθεκν νπγγαξέδηθν ζαιάκη, ηα ηνπηθά πνηά 
Ούληθνπκ θαη Παιίλθα, θαζώο θαη ηα νλνκαζηά ηνπο θξαζηά. Δπόκελνο ζηαζκόο ε Κξαηηθή 
Όπεξα ηεο Βνπδαπέζηεο. Λεηηνπξγεί από ην 1884. Χηίζηεθε κε ζθνπό λα αληαγσληζηεί ηηο 

όπεξεο ηνπ Παξηζηνύ, ηεο Βηέλλεο θαη ηεο Γξέζδεο. Ήηαλ ην έξγν δσήο ηνπ κεγάινπ 
Ούγγξνπ αξρηηέθηνλα Μίθινο Ικπι. Τν εζσηεξηθό είλαη δηαθνζκεκέλν κε έξγα Ούγγξσλ 

θαιιηηερλώλ, όπσο ν Σηξνκπι θαη Λνηδ. Από ηελ επνρή εθείλε κέρξη ζήκεξα ε Όπεξα έρεη 
θηινμελήζεη κεξηθνύο από ηνπο δηαζεκόηεξνπο ζπλζέηεο, όπσο νη Έξθει, Γθνύζηαβ Μάιεξ 

θαη Όην Κιέκπεξεξ. Η θεληξηθή αίζνπζα ηεο Όπεξαο είλαη ζηνιηζκέλε κε έλα κπξνύληδηλν 
πνιπέιαην βάξνπο 3,050 θηιώλ, ν νπνίνο θσηίδεη κηα ζαπκάζηα λσπνγξαθία ηνπ Λνηδ κε 
ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ. Δπίζεο ην Βαζηιηθό Θεσξείν είλαη δηαθνζκεκέλν κε γιππηά πνπ 

ζπκβνιίδνπλ ηηο ηέζζεξηο θσλέο ηεο όπεξαο: άιην, ζνπξάλν, κπάζν, ηελόξν. Δπόκελνο 
ζηαζκόο ε εβξατθή ζπλνηθία, πνπ θάπνηε απνηεινύζε έλα από ηα κεγαιύηεξα γθέην ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δδώ θπξηαξρεί ε ζπλαγσγή ηνπ Dohany, ν κεγαιύηεξνο ηόπνο 
ιαηξείαο ησλ Δβξαίσλ ζηελ Δπξώπε θαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η 
ζπλαγσγή πιαηζηώλεηαη από ην Μλεκείν ησλ Ηξώσλ, ην εβξατθό κνπζείν αιιά θαη ηηο 

επηγξαθέο ζηε κλήκε ηνπ Κόθθηλνπ Σηξαηνύ πνπ απειεπζέξσζε ηε Βνπδαπέζηε.  Θα 
θαηαιήμνπκε ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν Vaci utca όπνπ ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν γηα 

shopping κε πάξα πνιιέο επηινγέο.  
 
3η μέπα: 2η Ξενάγηζη ζηην πόλη ηηρ Βοςδαπέζηηρ  

Πξσηλό θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε μελάγεζε ηεο πόιεο από ηελ Πέζηε, κε ηε κεγάιε 
πιαηεία ησλ Ηξώσλ, θαη ην εληππσζηαθό άγαικα ηνπ αξράγγεινπ Γαβξηήι κηα εληππσζηαθή 

θαηαζθεπή, όπνπ «θηινμελνύληαη» ηα αγάικαηα ησλ βαζηιηάδσλ ηεο ρώξαο. Δλ ζπλερεία 
ζα επηζθεθζείηε ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγ. Σηεθάλνπ (πεξηιακβάλεηαη ε είζνδνο), ηε 
κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο Οπγγαξίαο. Θα ζαο εληππσζηάζεη ε εζσηεξηθή δηαθόζκεζε θαζώο 

θαη ην παξεθθιήζη ηνπ λανύ. Έπεηηα ζα θαηεπζπλζείηε  θαηά κήθνπο ηνπ Γνύλαβε όπνπ ζα 
ζαπκάζεηε ηηο όκνξθεο γέθπξεο θαη ζα θηάζεηε ζηελ πιεπξά ηεο Βνύδαο. Θα ζαπκάζεηε 

ην Κάζηξν, ηνλ Πύξγν ησλ Ψαξάδσλ θαη ηνλ Ιζηνξηθό Ναό ηνπ Αγ. Μαηηία, πνπ δεζπόδεη 
ζην Βόξεην ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Κάζηξνπ. Υπόλοιπο ηηρ ημέπαρ ζηη διάθεζή ζαρ, 
λα θάλεηε ηε βόιηα ζαο ζηελ πεξίθεκε νδό Vaci Utca, λα δνθηκάζεηε ηνπηθά γιπθίζκαηα 

θαη λα ραιαξώζεηε πίλνληαο ηνλ θαθέ ζαο ζηα θεκηζκέλα  Καθέ Gerbeaud & New York.  
 

4η μέπα: Βοςδαπέζηη - Παπαδοςνάβια Φυπιά  
Πξόγεπκα. Αλαρώξεζε γηα ηελ όκνξθε δηαδξνκή ζηελ Κακπή ηνπ Γνύλαβε. Πξώηνο 
ζηαζκόο ην ρσξηό ησλ θαιιηηερλώλ, ν Αγ. Αλδξέαο, κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα θαη ηα όκνξθα 

ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα, πεξηνρή πνπ θεκίδεηαη γηα ηα θαιά θξαζηά. Σπλερίδνπκε γηα ην 
Βίζζεγθξαλη, ην ηζηνξηθό αμηνζέαην ηεο καγεπηηθήο Κακπήο ηνπ Γνύλαβε. Από ην άιινηε 

ιακπξό θαη θεκηζκέλν αλά ηελ Δπξώπε βαζηιηθό αλάθηνξό ηνπ, ζώδνληαη κόλν ιίγα 
εξείπηα, ε αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ επίζεκε απιή ππνδνρήο αλαζηειώζεθε κε βάζε ηα 
παιηά ζρέδηα. Αθνινπζεί βόιηα ζηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο, ην Έζηεξγθνκ. Θα 



 
δηαζρίζνπκε ηελ γέθπξα πνπ ελώλεη ηηο δύν όρζεο ηνπ Γνύλαβε, ηελ Οπγγαξία κε ηελ 

Σινβαθία, γηα λα πεξάζνπκε ζηελ πόιε Σηνύξνβν ηεο Σινβαθίαο, από όπνπ ζα 
απνιαύζνπκε ην ζέακα πνπ πξνζθέξεη ν Γνύλαβεο θαη ζα εληππσζηαζηνύκε από ηνλ Άγην 

Σηέθαλν, θσηηζκέλν ζηνλ απέλαληη ιόθν ηεο Οπγγαξίαο. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηε 
Βνπδαπέζηε. 
 

5η μέπα: Βοςδαπέζηη – Αθήνα    
Πξσηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο, κέρξη ηελ ώξα ηεο αλαρώξεζεο γηα ην 

αεξνδξόκην ηεο Βνπδαπέζηεο. Πηήζε επηζηξνθήο γηα Αζήλα. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Βηέλλε & Βνπδαπέζηε– Αζήλα  κε πξνγξακκαηηζκέλεο 
πηήζεηο ηεο Aegean Airlines 

 1 απνζθεπή κέρξη 20θηιά & κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8θηιά 

 4 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό    
 Ολοήμεπη εκδπομή ζηη Βιέννη με πανοπαμική ξενάγηζη  

 2 Ξεναγήζειρ ζηη Βοςδαπέζηη με ελληνόθυνο ξεναγό 
 Δζυηεπική ξενάγηζη ζηο Κοινοβούλιο  (πεπιλαμβάνεηαι η είζοδορ)  
 Δζυηεπική ξενάγηζη ζηην Κπαηική Όπεπα (πεπιλαμβάνεηαι η είζοδορ) 

 Δζυηεπική ξενάγηζη ζηο Ναό ηος Αγ. Σηεθάνος (πεπιλαμβάνεηαι η είζοδορ) 
 Δκδπομή ζηα Παπαδοςνάβια Φυπιά με ελληνόθυνο ξεναγό 

 Μεηαθνξέο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα  
 Τνπηθόο ειιελόθσλνο ζπλνδόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα, ράξηεο - Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 
Γεν Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινη θαπζίκσλ, Ταμηδησηηθή αζθάιεηα Covid -19 
:  € 210 
 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν ή πξναηξεηηθό. 

 
 

Πηήζειρ με Aegean Airlines για όλερ ηιρ ανασυπήζειρ   

Γιαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Βηέλλε        Α3 860 08.15 09.35 

Βνπδαπέζηε – Αζήλα Α3 879 18.15 21.10 

Σημειώζειρ: 
 Οη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
 Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ.  

 

Τιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο  

Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

Estilo Fashion 4*  ή παπόμοιο 
 

€ 555 € 725 € 515 


