
 

 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά   
4,5ημ Κάθε εβδομάδα , από Αθήνα – 

Οργανωμένο ταξίδι 

Κάθε Σάββατο 4ημ από 25/09 έως 18/12 και από 08/01 έως 19/03  
Κάθε Πέμπτη 5ημ από 23/09 έως 20/12 και από 12/01 έως 21/03 

 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε όποια ημέρα 
της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 

 
1n ημέρα Πτήση για Βουδαπέστη (Ξενάγηση πόλης) – τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
 
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)(προαιρετικά) 
 
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 ΚαθεδρικόςΝαός 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)(προαιρετικά) 
 
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 – Εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο – Περιήγηση 
στη Σκεπαστή Αγορά – Κρατική Όπερα – Εβραϊκή συνοικία & Vaci 
Utca)(προαιρετικά) 
 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη. Πρώτος σταθμός το Κοινοβούλιο, θα 
γνωρίσουμε μαζί με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας τον πλούσιο εσωτερικό του διάκοσμο, την Αγία 
Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της 
Εξουσίας.Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα έχετε την 
ευκαιρία να αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, 
καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά. Επόμενος σταθμός η Κρατική Όπερα της Βουδαπέστης. 
Λειτουργεί από το 1884. Χτίστηκε με σκοπό να ανταγωνιστεί τις όπερες του Παρισιού, της 
Βιέννης και της Δρέσδης. Ήταν το έργο ζωής του μεγάλου Ούγγρου αρχιτέκτονα Μίκλος Ιμπλ. Το 
εσωτερικό είναι διακοσμημένο με έργα Ούγγρων καλλιτεχνών, όπως ο Στρομπλ και Λοτζ. Από 
την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα η Όπερα έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους διασημότερους 
συνθέτες, όπως οι Έρκελ, Γκούσταβ Μάλερ και Ότο Κλέμπερερ. Η κεντρική αίθουσα της Όπερας 
είναι στολισμένη με ένα μπρούντζινο πολυέλαιο βάρους 3,050 κιλών, ο οποίος φωτίζει μια 
θαυμάσια νωπογραφία του Λοτζ με τους θεούς του Ολύμπου. Επίσης το Βασιλικό Θεωρείο είναι 
διακοσμημένο με γλυπτά που συμβολίζουν τις τέσσερις φωνές της όπερας: άλτο, σοπράνο, 
μπάσο, τενόρο.Επόμενος σταθμός η εβραϊκή συνοικία, που κάποτε αποτελούσε ένα από τα 
μεγαλύτερα γκέτο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, ο 
μεγαλύτερος τόπος λατρείας των Εβραίων στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε όλο τον 
κόσμο. Η συναγωγή πλαισιώνεται από το Μνημείο των Ηρώων, το εβραϊκό μουσείο αλλά και τις 
επιγραφές στη μνήμη του Κόκκινου Στρατού που απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη. Θα 
καταλήξουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Vaci utca όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για shopping με 
πάρα πολλές επιλογές. 
 

 



 

 
 
 
5n ημέρα Βουδαπέστη - Πτήση Επιστροφής 
 
Πρωινό ,αποχαιρετούμε τη Βουδαπέστη και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο. Επιστροφή στην 
Ελλάδα  
 
 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά  4ημ                                          

Κάθε Κυριακή 4ημ από 25/09 έως 18/12 και από 08/01 έως 19/03 
Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε όποια ημέρα της 

εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 

Ξενοδοχεία  
4ημέρες 

Early Booking  
4ημέρες 

Κανονική Τιμή  
Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145 € 

IMPULSO Fashion Hotel 4*          

Κεντρικό 
195 € 285€ 

Ενδεικτικά Δρομολόγια 

πτήσεων  

 
Αθήνα – Βουδαπέστη :  

09.55-10.55 
 

Βουδαπέστη – Αθήνα 
16.30-19.30 

Atrium Fashion  
Hotel 4*  

Κεντρικό  

205 € 295€ 

La Prima Fashion  
Boutique 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 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ταξιδέψετε με την Aegean Airlines , 
οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 80€ το άτομο 

 
Τα δρομολόγια πτήσεων είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  

ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 

 



 

 
 
 
 
 

Βουδαπέστη-Παραδουνάβια Χωριά 5ημ                                              

Κάθε Πέμπτη 5ημ από 23/09 έως 20/12 και από 12/01 έως 21/03 
Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε όποια ημέρα της 

εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 
Ξενοδοχεία  

5ημέρες 
Early Booking  

5ημέρες 
Κανονική Τιμή  

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 € 

IMPULSO Fashion Hotel 4*             

Κεντρικό 
225 € 315€ 

Ενδεικτικά Δρομολόγια 

πτήσεων  

 
Αθήνα – Βουδαπέστη :  

09.55-10.55 
 

Βουδαπέστη – Αθήνα 
16.30-19.30 

Atrium Fashion  
Hotel 4*  

Κεντρικό  

235 €  325€ 

La Prima Fashion  
Boutique 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 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ταξιδέψετε με την Aegean Airlines , 

οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 80€ το άτομο 
 

Τα δρομολόγια πτήσεων είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  
ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 

 
 
 
 



 

 
 
Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Wizz Αir /Aegean/Ryanair για το δρομολόγιο 
Aθήνα  – Βουδαπέστη – Αθήνα  

• 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: 
 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
• Δημοτικοί φόροι  
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€ το άτομο  

 

 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 

Σημαντικές σημειώσεις : 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς ναύλους και 
προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση 
τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης πραγματοποιούνται ακόμα 
και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών 
και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που 
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο 
συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα ,επίναυλους καυσίμων 
ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον πελάτη  



 

 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 

Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή πιστωτική κάρτα  

Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε ασφαλές 

περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας λογαριασμό. Διαθέτουμε και 

τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank * 

Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη φόρμα 

κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό 

λογαριασμό 

*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 

σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται 

με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την 

τελική τιμή είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική 

κάρτα  
➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη από εμάς 

ενόχληση  
 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και υπογραφή από τον 

πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εκκρεμή  
➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με email 72-24 

ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  
➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 

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

✓ 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. 

 
 

 


