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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ- BIENNH- ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
6 μέρες
6-11 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Αναχώρηση από τον Δημοτικό Κήπο νωρίς το πρωί στις 04:30. Διέλευση από Θεσσαλονίκη με στάσεις
καθοδόν για ξεκούραση, καφέ & φαγητό ατομικά. Διέλευση από σύνορα Ευζώνων, είσοδος στα Σκόπια
και μετά στη Σερβία. Άφιξη το απόγευμα στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο, ελεύθεροι για
ξεκούραση. Δείπνο, ελεύθεροι για βραδινό περίπατο και μια πρώτη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της
πόλης. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την ξενάγησή μας στη Σέρβικη πρωτεύουσα. Θα δούμε το φρούριο
Καλεμεγκντάν, με τους πύργους, τις πολεμίστρες και τα οχυρώματα από την εποχή της Αναγέννησης, θα
δούμε επίσης τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και τον
ορθόδοξο καθεδρικό ναό με τους τάφους των Σέρβων πριγκήπων του Οίκου Ομπρένοβιτς. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Σάββα , το Εθνικό μουσείο, ενώ κατά μήκος της λεωφόρου των
Επαναστάσεων θα δούμε το Κοινοβούλιο, ένα κλασικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την πανέμορφη Βουδαπέστη. Στην γνωριμία μας με την πόλη θα
δούμε την πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου και στην λεωφόρο της Δημοκρατίας θα θαυμάσουμε τα καλοδιατηρημένα κτίρια. Συνεχίζοντας
θα δούμε το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των
Λεόντων. Στο λόφο των ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γίνονταν
οι στέψεις των βασιλέων. Στον λόφο του Γκέλερτ, απ’ όπου θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της Ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλα. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με παραδοσιακή μουσική.
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση για την Αυτοκρατορική Βιέννη όπου θα δούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το
πασίγνωστο Σένμπρουν που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και
θα περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του
Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την
Εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Το απόγευμα επιστροφή
στη Βουδαπέστη
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5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τα περίφημα χωριά στην καμπή του Δούναβη (Παραδουνάβια)
ξεκινώντας από το Έστρεγκομ όπου ανάμεσα στα πιο σημαντικά αξιοθέατα θα δούμε τον καθεδρικό ναό
και το κάστρο με την υπέροχη θέα στο Δούναβη. Επόμενός μας σταθμός το Βίσενγκραντ με τα υπέροχα
κάστρα πάνω στο Δούναβη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βασιλικό παλάτι του Λουδοβίκου Α' και θα
συνεχίσουμε με το παραδοσιακό χωριό του Αγίου Ανδρέα γνωστό και ως χωριό των καλλιτεχνών, όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το μουσείο κεραμικής τέχνης, την ορθόδοξη εκκλησία του 1752
και να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά. Αναχώρηση για διανυκτέρευση στο Βελιγράδι
6η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση στις 08:00 για επιστροφή. Πρώτη στάση το Νις, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη
της Σερβίας. Η γενέτειρα πόλη του Αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Ιουστίνου του Α. Βόλτα
στον πεζόδρομο και το κάστρο. Γεύμα ατομικά και επιστροφή στην πόλη μας από την ίδια διαδρομή, με
ανάλογες στάσεις αργά το βράδυ.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ: 329€, ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 439€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
* Μεταφορά με πούλμαν υπερυψωμένο.
* Δύο διανυκτερεύσεις Βελιγράδι (ASTORIA 4* ή BELGRADE CITY 4*) & τρεις διανυκτερεύσεις στη
Βουδαπέστη (MERCURE BUDAPEST BUDA 4*).
* Πέντε προγεύματα σε μπουφέ και πέντε δείπνα.
* Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στη Βουδαπέστη & Βιέννη.
* Δημοτικούς Φόρους και Check Points
* Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου συνοδός.
* Ταξιδιωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής με την Generally Life. Έξτρα Ατομική ασφάλιση Ατυχημάτων,
ευθύνη του πελάτη να τη ζητήσει, με επιπλέον επιβάρυνση 5€ το άτομο.(έως 70 ετών).
* ΦΠΑ εντός.
* ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Έξτρα διασκεδάσεις, ποτά, τηλεφωνήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ρητά.
O αρχηγός εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγράμματος χωρίς παραλήψεις

