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1η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ(ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Γαλλίας. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο 
ταφής των επιφανέστερων Γάλλων. Ακολούθως, θα θαυμάσουμε 
τους κήπους και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, όπου στεγάζεται 
η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα, θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σεν 
Ζερμέν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον 
ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα περάσουμε από το μουσείο 
Ορσέ, την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ́ , το Μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α ‘για να ολοκληρώσουμε την 
πορεία μας με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. 
Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας, θα θαυμάσουμε την Πλατεία του 
Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον 
κόσμο. Στην πλατεία Ομόνοιας θα δούμε το γαλλικό κοινοβούλιο, 
τον οβελίσκο του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους 
κήπους του Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης, θα περάσουμε από τον ναό της 
Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία 
της Μουσικής και την πλατεία Βαντόμ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε 
μια προαιρετική  μαγευτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα και να 
κάνετε μια βραδινή βόλτα στον πανέμορφο λόφο της Μονμάρτης. 

2η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη χώρα του παραμυθιού, 
την εξωπραγματική Disneyland (εισιτήρια εξ ιδίων). Εκεί θα 
ζήσουμε στιγμές χαράς στα θεάματα και στα διάφορα παιχνίδια 
του πάρκου. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε μέσα σας 
απολαμβάνοντας τα χρώματα  και τις φιγούρες που μας μεγάλωσαν. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της 
Χιονάτης και των επτά νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΒΕΡΣΑΛΛΙΏΝ
Μετά το πρόγευμα, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. Εκεί μαζί με τα 
άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, 
η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 

Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών που αποτέλεσαν το πρότυπο των 
περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε 
την Αίθουσα των Κατόπτρων όπου υπογράφηκε η συνθήκη των 
Βερσαλλιών, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Λουδοβίκου του 14ου του 
Βασιλιά Ήλιου, της Μαρίας Αντουανέτα και θα περπατήσουμε στους 
καταπληκτικούς κήπους των ανακτόρων. Απόγευμα ελεύθερο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

4η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ -ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΟΡΜΑΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για το 
βορειοδυτικό άκρο της Γαλλίας, τη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός 
μας η πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η Τρουβίλ, δύο από τις πιο 
διάσημες παραλιακές πόλεις και από τα πιο γνωστά παραθεριστικά 
κέντρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή, θα φθάσουμε στην Ονφλέρ, γνωστή σαν  Ανθισμένη Πόλη. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι, περνώντας δίπλα από 
τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 2.141 μ. 
Ελεύθερος χρόνος. 

5η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Σήμερα σας προτείνουμε 
μια φανταστική εκδρομή στην κοιλάδα το Λίγηρα. Πρόκειται για 
τις περιοχές που αποτελέσει το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης 
στη Γαλλία και την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης 
στο τέλος του εκατονταετούς πολέμου. Μετά από μία σύντομη 
διαδρομή θα επισκεφθούμε το κάστρο Amboise στην ομώνυμη 
μεσαιωνική πόλη καθώς επίσης και το τάφο του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι. Στην συνέχεια αναχωρούμε για να επισκεφθούμε το κάστρο 
Chambord το οποίο έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την Unesco. Ένα εντυπωσιακό σε μέγεθος για 
την εποχή κάστρο αποτελούμενο από στρογγυλούς πύργους και 
με αρχιτεκτονικά σχέδια που φέρουν την υπογραφή του Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα καταστήματα 
με τα τοπικά εδέσματα, η περιοχή φημίζεται για τα κρασιά και τα 
κατσικίσια τυριά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΪ - 
QUARTIER LATIN - ΑΓΙΟΣ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΣ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου και μέρα ελεύθερη για 
να περπατήσετε στη μοναδική αυτή πόλη, να επισκεφτείτε τα 
μοναδικά καφέ και τα εκπληκτικά πολυκαταστήματα της. Για 
τους υπόλοιπους προτείνουμε προαιρετικά ένα πολύ όμορφο 
και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της 

Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη 
από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. 
Η ημερομηνία της πτώσης της καθιερώθηκε από το 1880 ως 
εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε 
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ 
με το σπίτι του Βίκτωρ Ουγκώ και θα καταλήξουμε στη συνοικία 
των Λατίνων. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους 
στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Έπειτα, θα μεταφερθούμε 
στο φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού 
χρονολογείται από το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 
1646 και μετά από εργασίες 140 ετών ολοκληρώθηκε. Ο Μαρκήσιος 
ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ, ενώ 
εδώ έγινε κι ο γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. 

7η Hμέρα | ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση επιστροφής.
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1η Hμέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Μετά την άφιξη 
μας στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης αναχωρούμε για την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας, την Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μία 
πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική Βιέννη. Δείπνο.

2 η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην “πόλη της μουσικής”. 
Μεγαλοπρεπή ανάκτορα και επιβλητικά κτήρια και εκκλησίες είναι 
όλα αυτά που δίνουν την ομορφία της αυστριακής πρωτεύουσας που 
θα γνωρίσουμε στην ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε την Όπερα, το 
Πανεπιστήμιο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, τα χειμερινά ανάκτορα του 
Χόφμπουργκ. Έπειτα θα επισκεφθούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους 
υπέροχους κήπους, που ο πλούτος και η διακόσμησή τους κλέβουν κάτι 
από την φήμη των Βερσαλλιών. Χρόνος ελεύθερος. Μην παραλείψετε 
να πείτε έναν καφέ συνοδευόμενο με ένα απολαυστικό γλυκό σαν να 
βρίσκεστε στο σαλόνι σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση την πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα όπου θα ξεκινήσουμε με μια 
περιήγηση του Stare Mesto, της παλιάς πόλης της οποίας μεγάλο 
μέρος είναι πεζοδρομημένο, του Καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του 
αρχιεπισκοπικού μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης και του εθνικού 
μουσείου. Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παράσταση 
του Μαύρου Θεάτρου ή να κάνετε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα.

4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ (ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της 
Καστρούπολης , την Ακρόπολη της Πράγας όπου θα δούμε το μοναστήρι 
Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την 
Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε τη ξενάγηση 
της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της 
Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με 
το αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, 
το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το Θέατρο Νόστιτς, την  Βενσεσλάβ 
(Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, 
και θα περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 
30 αγάλματα Αγίων που είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
για να περπατήσετε τα γραφικά σοκάκια της πόλης. Δείπνο. 

5η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε μια φανταστική 
εκδρομή στην ομορφότερη λουτρόπολη, το Κάρλοβι Βάρι. Ακούγεται 
σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από 
τα μάτια μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη 
λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά 
και τα υπέροχα κτίρια. Γνωστή λόγω των ιαματικών της πηγών με 
μοναδικές στον κόσμο ιδιότητες, τον 14ο αιώνα ονμάστηκε “Βασιλική 
Πόλη” απ΄τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν 
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της 
πολιτικής, όπως ο Τσάρος Πέτρος ο 1ος, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπάχ και 
ο Μάρξ. Σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά κέντρα Υγείας & Ανανέωσης 
της Κεντρικής Ευρώπης. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο.

6η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Θα πραγματοποιήσουμε μια 
πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο μας προκείμενου να κάνουμε 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Χρόνος ελεύθερος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

7η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση πόλεως. Πανέμορφη, φιλόξενη, 
και “ακουμπισμένη” στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη 
πάνω σε χαμηλούς λόφους κια αριστερά η Πέστη απλωμένη σε 
πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, 
που εδώ και περίπου εκατό χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Όλα αυτά 
θα τα θαυμάσετε στην σημερινή μας ξενάγηση που περιλαμβάνει το 
εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα 
των Αλυσίδων, την υπέροχη εκκλησία του Αγίου Ματθαίου, το πύργο 
των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλης, τον λόφο Γκέλερτ 
στην περιοχή του κάστρου που κρατά την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα. 
Απόγευμα ελεύθερο για αγορές και προαιρετικές επισκέψεις. Για αγορές 
σας προτείνουμε την πολυσύχναστη οδό Βάτσι και μπροστά στη γέφυρα 
της Ελευθερίας θα συναντήσετε τη μεγάλη Κεντρική Αγορά της πόλης. 
Δείπνο & διανυκτέρευση. Δείπνο.

8η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Βουδαπέστης. Πτήση επιστροφής για Ελλάδα.
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LJUBJANA

TRIESTE

DUBROVNIK

KOTOR
BUDVA
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KOTOR
BUDVA
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Περιλαμβάνονται:
•  Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας - 

όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
•  Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
•  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 

λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
•  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
•  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•  Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται



44 AUTUMN 2018



45AUTUMN 2018



46 AUTUMN 2018



47AUTUMN 2018



48 AUTUMN 2018



49AUTUMN 2018



50 AUTUMN 2018

1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες στάσεις 
άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το 
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα.  Για όσους 
επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα 
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.

3η Hμέρα |ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ (ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Άφιξη στην 
πανέμορφη Πράγα. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε 
τη περιήγηση της Παλιάς πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την 
πλατεία της Παλιάς πόλης (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 (Václavské 
namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής, και θα 
περπατήσουμε στη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η Hμέρα | ΠΡΑΓΑ (ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ) - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με τη ξενάγηση της Καστρούπολης 
όπου θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, 
το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το 
Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του 
Αγίου Νικολάου κ.α.  Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε 
(προαιρετικά ) από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι - 
θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα όπου 
θα θαυμάσουμε την μεσαιωνική πόλη, με όλα της τα ιστορικά κτίρια.  
Χρόνος ελεύθερος.

5η Hμέρα | ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. . Έπειτα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Πράγας & πτήση επιστροφής.
  
Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα. 
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1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και άμεση αναχώρηση για τη 
Βουδαπέστη . Διέλευση συνόρων των Ευζώνων και με ενδιάμεσες στάσεις 
άφιξη το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το 
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα.  Για όσους 
επιθυμείτε σας προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα 
απολαύσουμε τα αξιοθέατα που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Μία 
σίγουρα αξέχαστη εμπειρία.  

3η Hμέρα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΏΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα & αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο 

κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη 
εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των 
Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου 
μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά 
δώρα. Συνεχίζουμε για το Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. 
Θα θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα 
από τον Βασιλιά Μπέλα Δ’ για την προστασία της περιοχής από τους 
Μογγόλους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο 
από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα σταματήσουμε στο χωριό 
Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία 
είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του Ezstergom, και η 
υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η Hμέρα | ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε  
τα ανάκτορα Σεμπρούν και  Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε 
την περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη 

συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα 
περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Βιέννης & πτήση επιστροφής.
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Περιλαμβάνονται:
•  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη - Αθήνα - Ρώμη | Βενετία - Αθήνα - Θεσ/νικη
•  Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
•  Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
•  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,σύμφωνα με το 

παραπάνω πρόγραμμα.
•  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
•  Επίσημος ξεναγός στη ξενάγηση της Φλωρεντίας.• Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου 

Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό. 
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Δεν Περιλαμβάνονται:
•  Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων •  Checkpoints 20€/άτομο
•  Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Μέστρε 3€ - Φλωρεντία 4.5€ - Ρώμη 6€ το άτομο τη 

διανυκτέρευση)
•  Vaporetto για μεταφορά από Tronchetto στη Βενετία και αντίστροφα κατά την επιστροφή 15€ 

ανά άτομο
•  Πακέτο Βατικανό : 32€ το άτομο  (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή 

ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου) 
•  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•  Βραδινός Γύρος Πόλης στη Ρώμη (διάρκεια 3 ώρες) με το λεωφορείο & το συνοδό της εκδρομής 

15€ το άτομο
•  Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
•  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται





Περιλαμβάνονται:
•  Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Θεσ/νικη - Αθήνα - Ρώμη | Ρώμη - Αθήνα - 

Θεσ/νικη
•  Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
•  Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
•  Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,σύμφωνα 

με το παραπάνω πρόγραμμα.
•  Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής.
•  Επίσημος ξεναγός στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου & στα Μουσεία του Βατικανό.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται:
•  Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
•  Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη διανυκτέρευση)
•  Checkpoints 20€ / άτομο
•  Πακέτο Βατικανό 32€/άτομο (εισιτήριο μουσείου, προκράτηση & ραντεβού για αποφυγή 

ουράς κατά την είσοδο στα μουσεία, ακουστικά για τη ξενάγηση του Αγίου Πέτρου)
•  Ημερήσια Εκδρομή στη Φλωρεντία  (παρουσία του συνοδού της εκδρομής & επίσημου 

ξεναγού 50€/ άτομο
•  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•  Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
•  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται


