
 

 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά   
4,5ημ Καλοκαίρι, από Θεσσαλονίκη , 

Οργανωμένο Ταξίδι 

Κάθε Σάββατο 4ημ από 15/06 έως 24/09 
Κάθε Σάββατο & Τετάρτη 5ημ από 15/06 έως 24/09 

 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε 

όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 

 
1n ημ  Πτήση για Βουδαπέστη (Ξενάγηση πόλης) 
 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε την 

περιήγηση μας με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι χτισμένα πάνω στις 

όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά 

ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Πεζή περιήγηση: Η συνοικία του Πύργου 

και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην 

περιοχή του λόγου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το Ανάκτορο 

των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το 

Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη 

Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. 

Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, όπου 

παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την εκκλησία του Αγίου 

Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς πύργους και την υπέροχη 

θέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε μια  κρουαζιέρα 

στον ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης 

με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Διανυκτέρευση. 

 

2n ημέρα  Βουδαπέστη  - εκδρομή Παραδουνάβια Χωριά (κόστος 65€ το 

άτομο – min.4 pax) 
 

Πρωινό και άμεση 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. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και 

διανυκτέρευση.  

 

3n ημέρα  Βουδαπέστη- εκδρομή στη Βιέννη (κόστος 50€ το άτομο – 

min.16pax) 

 
Πρωινό. Σήμερα όλη η μέρα θα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη Βιέννη, την 

πρωτεύουσα της Αυστρίας. Στην ξενάγηση μας θα επισκεφτούμε τα θερινά ανάκτορα 

της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των 

Βερσαλλιών. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην περίφημο λεωφόρο του Ρινγκ, για να 

γνωρίσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 

Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το επιβλητικό 

Κοινοβούλιο, το καλαίσθητο Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το 

Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάμματος, τη Φωτίχ Κίρχε και πολλά άλλα κτίρια και 

μνημεία μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Ακολούθως θα καταλήξουμε στον εντυπωσιακό 

καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της 

ελληνικής παροικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Ελεύθερος 

χρόνος και διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα Βουδαπέστη – Ημερήσια προαιρετική εκδρομή στην 

Μπρατισλάβα (κόστος 50€ το άτομο-min.16pax) 
 

Πρωινό και ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Από τις πιο όμορφες 

μητροπόλεις της Ευρώπης, η Μπρατισλάβα απλώνετε σε μια έκταση 48.845 

τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης 

συνδεόμενη με τις γειτονικές χώρες μέσω του ποταμού Δούναβη. Οι βίλες νότια του 

ποταμού Δούναβη, τα γιγαντιαία παλάτια και κάστρα από την εποχή του 

κομμουνισμού, τα σημαντικότερα μουσεία, αλλά και η πληθώρα των μπαρ που 

πλημμυρίζουν από νεολαία, κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει. Το πιο χαρακτηριστικό 

αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν Ούγγροι βασιλείς και 

φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Η θέα που προσφέρει από ψηλά 

είναι φανταστική. Σε απόσταση αναπνοής απλώνεται η κεντρική αρτηρία της 

Μπρατισλάβα, ο Βεντούρσκα. Ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος καφέ, 

εστιατόρια και μπαρόκ παλάτια. Επόμενη στάση μας το υπέροχο σιντριβάνι στην 

κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας αργά το απόγευμα. 

 

5n ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση Επιστροφής 

 
Πρωινό ,αποχαιρετούμε τη Βουδαπέστη και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο. 

Επιστροφή στην Ελλάδα  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Σημειώσεις: Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του 5ήμερου 

προγράμματος  

 

 

 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά   
4ημ Καλοκαίρι, από Θεσσαλονίκη , Οργανωμένο Ταξίδι 

Κάθε Σάββατο 4ημ 

Ξενοδοχεία  
4ημέρες 

Early Booking  
4ημέρες 

Κανονική Τιμή  

Φόροι αερ & 

επίναυλοι καυσίμων : 

145 € 

IMPULSO Fashion Hotel 4* 

Κεντρικό 
195 € 285€ 

Ενδεικτικά 

Δρομολόγια πτήσεων  

 

Θες/νίκη – 

Βουδαπέστη :  

13.40-14.15 

 

Βουδαπέστη – 

Θες/νίκη 

14.40-17.15 

Atrium Fashion  

Hotel 4*  

Κεντρικό  

205 € 295€ 

La Prima Fashion  

Boutique 4*  

Κεντρικό  

225 € 315€ 

Atrium Fashion  

Hotel 4*  

Κεντρικό  

225 € 315€ 

Mercure Korona 

Hotel 4* sup. 
Κεντρικό  

250 € 340€ 

BOUTIQUE Hotel 4* Sup  
Κεντρικό 295 €  385€  

Hotel PRESTIGE Budapest  
4* sup 

 Κεντρικό 
385 € 475€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 

 

 

 

 

 



 

 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά   
5ημ Καλοκαίρι, από Θεσσαλονίκη , Οργανωμένο Ταξίδι 

Κάθε Σάββατο & Τετάρτη 5ημ από 15/06 έως 24/09 

Ξενοδοχεία  
5ημέρες 

Early Booking  
5ημέρες 

Κανονική Τιμή  

Φόροι αερ & 

επίναυλοι καυσίμων : 

145 € 

IMPULSO Fashion Hotel 4* 

Κεντρικό 
225 € 315€ 

Ενδεικτικά 

Δρομολόγια πτήσεων  

 

Θες/νίκη – 

Βουδαπέστη :  

13.40-14.15 

 

Βουδαπέστη – 

Θες/νίκη 

19.35-22.05 

Atrium Fashion  

Hotel 4*  

Κεντρικό  

235 €  325€ 

La Prima Fashion  

Boutique 4*  

Κεντρικό  

260 € 350€ 

Atrium Fashion  

Hotel 4*  

Κεντρικό  

260 € 350€ 

Mercure Korona 

Hotel 4* sup. 
Κεντρικό  

305 € 395€ 

BOUTIQUE Hotel 4* Sup  
Κεντρικό 355 € 445€  

Hotel PRESTIGE Budapest  
4* sup 

 Κεντρικό 
475 € 565€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Wizz Αir /Ryanair για το δρομολόγιο Θες/νίκη  – 

Βουδαπέστη – Θες/νίκη  

• Mία χειραποσκευή ανά άτομο 8/10 κιλών  
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  

• Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο,  

• Ξενάγηση της πόλης με τοπικό ξεναγό  

• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)   

 

 



 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
• Δημοτικοί φόροι  
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€ το άτομο  

 

 

Σημειώσεις :  

 

• Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε 

όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις  

• Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events ενδέχεται οι τιμές να είναι 

αυξημένες  

 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , 

με ασφάλεια και σιγουριά !!! 

 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) :  

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.) 

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 

✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 

✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 

✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 

ταξιδιωτικών του εγγράφων. 

✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 

✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 

✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που 

νοσηλεύεται. 

✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 


