
 

 

 

 
 

Γηάξθεηα: 5 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 02,09,16,23 & 30/08 
 

 

ΒΙΔΝΝΗ – ΒΟΥΓΑΠΔΣΤΗ   
 

Βιέννη: Μηα πόιε αλαλεσκέλε θαη απζόξκεηε. Η απηνθξαηνξηθή ηεο παξάδνζε 
ζπλδπάδεηαη άςνγα κε ηε κνληέξλα δεκηνπξγία. Οη επηξξνέο ηεο Αλαγέλλεζεο ζπλαληνύλ 

ηε ζύγρξνλε θαζεκεξηλόηεηα θαη θαζηζηνύλ ηε Βηέλλε σο ηελ σξαηόηεξε πόιε ζηνλ θόζκν 
γηα λα δεη θαλείο. Θα ζαο ραξίζεη έλα ηαμίδη όπσο ζηα παξακύζηα! Όκνξθε, ιακπεξή θαη 

άθξσο εξσηηθή, ζα ζαο ζαγελεύζεη κε ηελ πξώηε καηηά! 

 
Βουδαπέστη: Η πόιε ησλ Spa, ησλ θάζηξσλ θαη ησλ γεθπξώλ … όπσο θαη λα ηελ 

πξνζθσλήζεη θαλείο, ε Βνπδαπέζηε είλαη από ηηο ιίγεο πόιεηο πνπ ζα ζαο γνεηεύζνπλ. 
Απηά πνπ κέλνπλ από ην ηαμίδη ζηελ όκνξθε Βνπδαπέζηε είλαη ε αξρνληηθή νκνξθηά ηεο 

πόιεο, ε  εθδξνκή ζηα γξαθηθά παξαδνπλάβηα ρσξηά, ην θαιό ηνπηθό θαγεηό αιιά θαη ε 
γνεηεία ηνπ Γνύλαβε,  ηδηαίηεξα ηελ ώξα πνπ δύεη ν ήιηνο. 

 

Πξόγξακκα Δθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα - Βηέλλε - Ξελάγεζε Πόιεο 
πγθέληξσζε 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 έκπξνπλ 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. ηε ζπλέρεηα ζα 
θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Aγ. ηεθάλνπ θαη ζα πεξηδηαβνύκε ηελ ηζηνξηθή 
ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη 

ρξόλνο ειεύζεξνο λα πεξπαηήζεηε ζηελ Κέξηλεξζηξάζζε, λα απνιαύζεηε έλαλ Βηελλέδηθν 
θαθέ ή κηα δεζηή ζνθνιάηα ζ’ έλα από ηα πνιιά παιηά θαη δηάζεκα θαθέ ηεο πόιεο όπσο 

ην  Central Cafe ή ην Landtmann Cafe  ή λα δεηπλήζεηε ζε έλα παξαδνζηαθό θειάξη.  
 
2ε εκέξα: Βηέλλε - Βηελλέδηθα Γάζε - Μπάληελ  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη  ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηα ηα Βηελλέδηθα Γάζε, όπνπ 
ζα δνύκε ην θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ηνπ Μάγηεξιηλγθ, εθεί όπνπ εθηπιίρζεθε ην εξσηηθό 

δξάκα ηνπ πξίγθηπα Ισζήθ θαη ηεο Μαξίαο Βεηζέξα. Δπόκελνο ζηαζκόο ε ινπηξόπνιε 
Μπάληελ. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο πςειήο 
θνηλσλίαο, ελώ δελ είλαη ηπραίν όηη πνιιά κέιε ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο δηαηεξνύλ 



 

 

εδώ ηε ζεξηλή ηνπο θαηνηθία θαη έρνπλ ρηίζεη πνιπηειείο βίιεο. ην Μπάληελ ππάξρνπλ 
δεθαηξείο πεγέο ζεξκώλ λεξώλ (22 c - 37 c) νη νπνίεο έρνπλ σο θύξην ζπζηαηηθό ηνπο ηνλ 

αζβέζηε.  Δπηζηξνθή ζηε Βηέλλε θαη ππόινηπν ηεο εκέξαο ειεύζεξν. 
 

3ε εκέξα: Βηέλλε – Μπξαηηζιάβα – Βνπδαπέζηε  
Πξόγεπκα θαη αλαρσξνύκε γηα ηε «Μηθξή Βηέλλε ηνπ Γνύλαβε», ηε Μπξαηηζιάβα. 

Ρνκαληηθνί πεξίπαηνη ζηηο όρζεο ηνπ Γνύλαβε, ηζηνξηθά θηίξηα, δσληάληα θαη πνιηηηζηηθή 
δξάζε ζηξέθνπλ πιένλ ηα βιέκκαηα ζηελ αηκνζθαηξηθή Μπξαηηζιάβα. Από ηηο 
νκνξθόηεξεο πόιεηο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ πνξεία ηνπ Γνύλαβε, ε Μπξαηηζιάβα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο λεόηεξεο θαη ιηγόηεξν ηνπξηζηηθά πξνβεβιεκέλεο πξσηεύνπζεο ηεο 
Δπξώπεο. Πξνηθηζκέλε κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή γνεηεία, λνζηαιγηθέο εηθόλεο ηνπ ρζεο 

θαη δηάρπηε λεαληθή θνπιηνύξα, ε πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο αληηπξνζσπεύεη έλαλ 
αλεξρόκελν επξσπατθό πξννξηζκό, πνπ έρεη όκσο ηε κεγάιε αηπρία λα βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε αλαπλνήο από ηηο δύν δεκνθηιέζηεξεο ηνπξηζηηθέο πόιεηο ηεο Κεληξηθήο 
Δπξώπεο, ηελ Πξάγα θαη ηε Βηέλλε. Θα πεξηεγεζνύκε ζηελ αηκνζθαηξηθή Παιηά Πόιε κε 
ηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ηα ηζηνξηθά θηίζκαηα κπαξόθ αξρηηεθηνληθήο, ηηο πνιύβνπεο 

πιαηείεο θαη ζα θσηνγξαθεζνύκε κε θόλην ην εληππσζηαθό θάζηξν πνπ ηε ζηεθαλώλεη. 
Χξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζηε Βνπδαπέζηε. Σαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν καο. Γηαλ/ζε 
 
4ε εκέξα: Βνπδαπέζηε 

Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηελ μελάγεζή καο από ηελ Πέζηε. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Πιαηεία 
Ηξώσλ, ζηνιηζκέλε κε ππέξνρα αγάικαηα θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγ. ηεθάλνπ. 

Καηόπηλ, δηαζρίδνληαο κηα από ηηο πην αξηζηνηερληθέο γέθπξεο ηνπ Γνύλαβε, ηε γέθπξα ησλ 
Αιπζίδσλ, ζα βξεζνύκε ζηε Βνύδα, γηα λα δνύκε ηνλ Πύξγν ησλ Ψαξάδσλ, ηε ζαπκαζηή 
εθθιεζία ηνπ Μαηία θαη λα απνιαύζνπκε ηελ εμαηξεηηθή ζέα πνπ πξνζθέξεη ε πόιε κε ηηο 

πνιιέο θαη επηβιεηηθέο γέθπξεο θαη ην νιόδξνζν λεζάθη ηεο Μαξγαξίηαο ζηε κέζε ηνπ 
Γνύλαβε, από ην ιόθν ηνπ Γθέιεξη.  Διεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα, κπνξνύκε επίζεο λα 

επηζθεθζνύκε ηνλ εκπνξηθό δξόκν Vaci Utca ή λα θάλνπκε κηα κίλη θξνπαδηέξα κε θαξαβάθη 
ζην Γνύλαβε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, ππόινηπν εκέξαο ειεύζεξν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
 

5ε εκέξα: Βνπδαπέζηε - Παξαδνπλάβηα Φωξηά –  Αζήλα  
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηα Παξαδνπλάβηα ρσξηά, όπνπ κέζα από ην µπαξόθ έληεληξε, 

ην «ξσµατθό» ‘Δζηεξγθνκ θαη ην αλαγελλεζηαθό Βίζεγθξαλη, ε πεξηήγεζε δίπια ζην πνηάκη 
κνηάδεη παξακπζέληα. Θα επηζθεθζνύκε ην Έζηεξγθνκ, ηελ παιηά ζξεζθεπηηθή πξσηεύνπζα 
ησλ Ούγγξσλ. Θα δνύκε ηνλ ηεξάζηην Καζεδξηθό Ναό, πνπ είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

ηεο Δπξώπεο θαη θηινμελεί ην ζξεζθεπηηθό ζεζαπξό ησλ Ούγγξσλ. Πίζσ από ηε Βαζηιηθή 
δεζπόδεη ε γέθπξα Μαξία Βαιέξηα, πνπ ελώλεη ηελ Οπγγαξία κε ηε ινβαθία, γηα λα 

θάλνπκε ηε βόιηα καο θαη λα βγάινπκε ηηο θσηνγξαθίεο καο κε θόλην ην Γνύλαβε. 
πλερίδνπκε γηα ην Βίζεγθξαλη, ην πην ηζηνξηθό αμηνζέαην ηεο καγεπηηθήο Κακπήο ηνπ 
Γνύλαβε. Από ην άιινηε ιακπξό θαη θεκηζκέλν βαζηιηθό αλάθηνξν ζώδνληαη κόλν ιίγα 

εξείπηα, όκσο αλαζηειώζεθε ε επίζεκε απιή ππνδνρήο, αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ, βάζεη 
ησλ αξρηθώλ ζρεδίσλ. Θα θαηαιήμνπκε ζην γξαθηθό ρσξηό ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ηνλ ηόπν 

πνιιώλ θεκηζκέλσλ θαιιηηερλώλ, κε ηα ακέηξεηα κνπζεία, ηα γξαθηθά ζνθάθηα θαη ηα 
όκνξθα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα. ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ είλαη ε πιαηεία Φν Σεξ, µε ην 
κεγάιν ζηαπξό ηνπ 1763 λα ζπκίδεη όηη ην έληεληξε γιίησζε από ηελ επηδεκία παλώιεο. 

Σα παιηά ζπίηηα ησλ εκπόξσλ πεξηθπθιώλνπλ ηελ θεληξηθή πιαηεία. ηε ζπλέρεηα 
κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Βνπδαπέζηεο θαη πηήζε επηζηξνθήο γηα Αζήλα.  
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

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

 2 δηαλ/ζεηο ζηε Βνπδαπέζηε ζην Mercure Korona 4* sup ή παξόκνην κε πξσηλό 

 2 δηαλ/ζεηο ζηε Βηέλλε ζην μελνδνρείν Mercure Westbanhof 4* ή παξόκνην κε 
πξσηλό 

 Δθδξνκέο, μελαγήζεηο, πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 
 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή ιεσθνξεία 
 Έκπεηξνο Αξρεγόο – πλνδόο ηνπ γξαθείνπ 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε κε θάιπςε Covid-19 έσο 75 
εηώλ  

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινη θαπζίκσλ  195 € 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη 
 Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

 
 
 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines γηα όιεο ηηο αλαρωξήζεηο   

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Βηέλλε        Α3 860 08.15 09.35 

Βνπδαπέζηε – Αζήλα Α3 879 18.15 21.05 

 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 

2θιηλν 1θιηλν Παηδηθή ηηκή 

€ 599 € 759 € 549 


