
 

 

 
Βουδαπέστη – Βιέννη - Μπρατισλάβα 

5,6ημέρες 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , 
από Θεσσαλονίκη 

 

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

5ημέρες (3νύχτες) 26/10-30/10 

6ημέρες (4νύχτες) 25/10-30/10 
 
 

1η- 2ηημέρα: Αναχώρηση για τη Βουδαπέστη – Πρώτη γνωριμία με την 
πόλη  – τακτοποίηση στα ξενοδοχεία – Προαιρετική Κρουαζιέρα στο 
Δούναβη  
 

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στη διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας (προβλεπόμενη ώρα άφιξης 12.00-15.00 ανάλογα την κίνηση στα 
σύνορα), το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ σας προτείνουμε μια 
κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη (με ξενάγηση και ένα ποτήρι σαμπάνια ή κρασή) για να 
θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.  
 
Extra Tips : Μετά την κρουαζιέρα σας προτείνουμε να απολαύσετε τη βραδιά σας ,στο 
για πολλούς ομορφότερο καφέ της Ευρώπης New York Palace, το οποίο αποτελεί μια 
εξαιρετική επιλογή για όλες τις ώρες της ημέρας .Για αυτούς που θέλουνε να 
γευματίσουν φθηνά ,αλλά ποιοτικά μπορούνε να επισκεφτούν την πλατεία οκταγώνου 
,όπου υπάρχουν εστιατόρια με μπουφέ   
 

3η ημέρα :Περιήγηση στα Παραδουνάβια Χωριά(Άγιος Ανδρέας) – 
Ξενάγηση πόλης – Προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με 
Τσιγγάνικα Βιολιά   
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), παραδοσιακό 
χωριό της Ουγγαρίας. 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 τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» 
με τους κωνικούς πύργους όπου θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Ματθία και την 
υπέροχη θέα. (Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και 
επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί στον ελεύθερο του χρόνο, εκτός από το Ανάκτορο των Αψβούργων,, το Μουσείο  



 

 
 

Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, το Θέαττρο 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.). Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τον λόφο Γκέλερτ με το πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του Αυστριακού 
στρατού όπου θα θαυμάσουμε τον Δούναβη και την πόλη από ψηλά. Συνεχίζουμε για την 
πλατεία Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου θα κάνουμε μια μικρή στάση . Στην ίδια  
περιοχή βρίσκονται επίσης ο Ζωολογικός κήπος και τα διάσημα λουτρά Σετσενι ,που σας 
προτείνουμε κάποια στιγμή να τα επισκεφτείτε  Θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε  
ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και θα καταλήξουμε στην καρδιά της πόλης στην κεντρική 
πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και φαγητό.    

 

4η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στην Μπρατισλάβα (Προαιρετικά) 
 

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. 

 
5η ημέρα Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη (Προαιρετικά) 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση νωρίς για τη Βιέννη(προαιρετικά). Στην 
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε πανοραμικά τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το 
πασίγνωστο Σένμπρουν (σύντομη στάση για φωτογραφία), το οποίο θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών, θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ ,όπου θα δούμε από το λεωφορείο ,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 Τάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της 
ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ,φαγητό και βόλτα στην πόλη . Επιστροφή 
το βράδυ στη Βουδαπέστη. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε να συμμετέχετε στην προαιρετική 
εκδρομή στη Βιέννη ,μπορείτε να απολαύσετε την ημέρα σας στα λουτρά Σέτσενι ή να 
επισκεφτείτε το ζωολογικό κήπο   

 
Extra Tips : Στη βόλτα σας στη Βιέννη ,αν το επιτρέπει ο χρόνο σας ,προτείνουμε να 
δοκιμάσετε ένα υπέροχα βιεννέζικο σνίτσελ και να γλυκαθείτε με μια Sacher Torte σε 
ένα από τα καλύτερα καφέ της πόλης τo Café Central   



 

 

 
 
6η ημέρα Βουδαπέστη – επιστροφή στην Ελλάδα   
 
Μετά το πρωινό μας νωρίς το πρωί παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας 

αργά το Βράδυ . 

 
 

5η ημέρες (3νύχτες): 26/10-30/10  
Αναχώρηση 21.00(26/10) 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική Τιμή Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Atlantic Hotel 3*  Πρωινό 195€ 225€ 1ο Παιδί 159€ 69€ 

Royal Park Boutique 4* Πρωινό 215€ 245€ 1ο Παιδί 175€  85€ 

Impulso Fashion Hotel 4* Πρωινό 239€ 269€ 1ο Παιδί 195€  95€ 

Hotel City Inn 4* Πρωινό 239€ 269€ 1ο Παιδί 195€  95€ 

 Soho Boutique Hotel 4* Πρωινό 245€ 275€ 1ο Παιδί 195€   98€ 

 
 

6η ημέρες (4νύχτες): 25/10-30/10  
Αναχώρηση 21.00(25/10) 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική Τιμή Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Atlantic Hotel 3*  Πρωινό 235€ 265€ 1ο Παιδί 189€ 79€ 

Royal Park Boutique 4* Πρωινό 255€ 285€ 1ο Παιδί 205€  95€ 

Impulso Fashion Hotel 4* Πρωινό 279€ 309€ 1ο Παιδί 225€  105€ 

Hotel City Inn 4* Πρωινό 279€ 309€ 1ο Παιδί 225€  105€ 

 Soho Boutique Hotel 4* Πρωινό 285€ 315€ 1ο Παιδί 225€   108€ 

 
 
 



 

 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Τρεις (3) ή Τέσσερις (4)διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 15€ το άτομο 
• Κρουαζιέρα στον Δούναβη (15€ με σαμπάνια) 
• Δείπνο με τοπικό παραδοσιακό πρόγραμμα στα Τσιγγάνικα Βιολιά (35€) 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη : 35€ 
• Επίναυλοι καυσίμων 10€ το άτομο 

 
  Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά 
άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 

• Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην 
Μπρατισλάβα  

• Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη οργάνωση της εκδρομής θα 
πραγματοποιηθεί μία διανυκτέρευση στο Βελιγράδι στο 6ημ πρόγραμμα 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών  

• 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  

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών 

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί 
οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . 
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη(Εξαιρούνται τα 
σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη) 

 
 
 



 

 
 

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη αντιστρόφως είναι κατά μ.ο.14 
έως 18 ώρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις 
καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες  

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας 
Συμβουλευτείτε μας 

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις 
,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να 
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα 
βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη 
ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά 
διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις 
είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι 
και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις 
τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς 
δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία 
μολύνσεως  

 

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 
 

➢ 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 χρημάτων 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. 

 

 

 

 


