Βοσδαπέζηη – Βιέννη –Μπραηιζλάβα
6ημέρες ( 4 νύτηες) ,Καλοκαίρι ,
Κάθε Κσριακή από 26/06 έως 11/09
1ε-2ε εκέξα ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΓΙΑ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ – ΠΡΩΣΖ ΓΝΩΡΖΜΙΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΛΖ
– ΚΡΟΤΑΕΙΔΡΑ ΣΟ ΓΟΤΝΑΒΖ
Αλαρώξεζε από ην γξαθείν καο πεξίπνπ ζηηο 21.00 γηα ηα ζύλνξα. Κάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο
ζηάζεηο ζηε δηαδξνκή πεξλώληαο από θόπηα θαη Βειηγξάδη θζάλνπκε ζηελ παλέκνξθε
πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο (πξνβιεπόκελε ώξα άθημεο 12.00-15.00 αλάινγα ηελ θίλεζε ζηα
ζύλνξα), ην καξγαξηηάξη ηνπ Γνύλαβε, ηε Βνπδαπέζηε. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη
ειεύζεξνο ρξόλνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Ζ Βνπδαπέζηε ,κε τίλια τρόνια
Ιζηορίας, αποηελεί μοναδικό μωζαϊκό αρτιηεκηονικών επιρροών, με ζηοιτεία μπαρόκ, αρ
νοσβό και νεοκλαζικά να ζσνθέηοσν ένα ηοπίο ειδσλλιακό.

Extra Tips : Λόγν ηνπ πνιύωξν ηαμηδηνύ ζαο πξνηείλνπκε λα θνξάηε άλεηα ξνύρα θαη λα
είζηε εθνδηαζκέλνη κε λεξό θαη θάπνηα ειαθξηά snacks .
3ε εκέξα: Παξαδνπλάβηα Υσξηά (Άγηνο Αλδξέαο) – Ξελάγεζε Πόιεο – Πξναηξεηηθή
Κξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ην Szentendre (Άγηνο Αλδξέαο),
παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Οπγγαξίαο. Πεξηπιαλεζείηε ζην ρσξηό ησλ Καιιηηερλώλ θαη ησλ
Καιώλ Σερλώλ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη ν Άγηνο Αλδξέαο, όπνπ κπνξείηε λα
αγνξάζεηε θξύζηαιια, πνξζειάλεο θαη πνιιά αλακλεζηηθά δώξα. πλερίδνπκε γηα ηνλ
«Πξνκαρώλα ησλ Ψαξάδσλ» κε ηνπο θσληθνύο πύξγνπο όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Μαηζία θαη ηελ ππέξνρε ζέα. (Ζ ζπλνηθία ηνπ Πύξγνπ θαη ε Παιηά Πόιε έρνπλ
πεδνδξνκεζεί θαη επαλέθηεζαλ ηελ αξρηθή ηνπο γνεηεία. ηελ πεξηνρή ηνπ ιόθνπ ηνπ Πύξγνπ,
κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ζηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλν, εθηόο από ην Αλάθηνξν ησλ
Αςβνύξγσλ,, ην Μνπζείν Ηζηνξίαο ηεο Βνπδαπέζηεο, ηελ θξήλε ηνπ Μαηζία, ην Θέαηξν ηνπ
Πύξγνπ, ην Αλάθηνξν άληνξ αιιά θαη ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε Οπγγαξίαο, όπνπ είλαη
ζπγθεληξσκέλα ηα πνιπηηκόηεξα έξγα νπγγξηθήο ηέρλεο. Πεξπαηώληαο ηελ παιηά πόιε ηεο
Βνύδαο, ζηαζείηε ζηελ νδό ησλ Λόξδσλ, όπνπ παιηόηεξα έκελαλ αξηζηνθξάηεο θαη
έκπννξνη.). ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηνλ ιόθν Γθέιεξη κε ην πνιεκηθό κνπζείν πξώελ
θξνύξην ηνπ Απζηξηαθνύ ζηξαηνύ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνλ Γνύλαβε θαη ηελ πόιε από ςειά.
πλερίδνπκε γηα ηελ πιαηεία Ζξώσλ κε ην κλεκείν ηεο Χηιηεηεξίδαο, όπνπ ζα θάλνπκε κηα
κηθξή ζηάζε . ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθνληαη επίζεο ν Εσνινγηθόο θήπνο θαη ηα δηάζεκα
ινπηξά εηζελη ,πνπ ζαο πξνηείλνπκε θάπνηα ζηηγκή λα ηα επηζθεθηείηε Θα ζαπκάζνπκε ηε
ιεσθόξν Αληξάζπ κε ηα θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα, ηελ Όπεξα, ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Άγηνπ
ηεθάλνπ, ην νγθώδεο ζε ξπζκό κπαξόθ Κνηλνβνύιην θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ θαξδηά ηεο
πόιεο ζηελ θεληξηθή πεδόδξνκν Βάηζη Ούηζα. Χξόλνο ειεύζεξνο. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε
κηα θξνπαδηέξα ζηνλ πνηακό Γνύλαβε γηα λα ζαπκάζεηε ελ πισ ηα θσηαγσγεκέλα θηίξηα ηεο
πόιεο κε ηελ καθξνρξόληα ηζηνξία θαη ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
Extra Tips : Μεηά ηελ θξνπαδηέξα ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηε βξαδηά ζαο ,ζην
γηα πνιινύο νκνξθόηεξν θαθέ ηεο Επξώπεο New York Palace, ην νπνίν απνηειεί κηα

εμαηξεηηθή επηινγή γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο .Γηα απηνύο πνπ ζέινπλε λα
γεπκαηίζνπλ θζελά ,αιιά πνηνηηθά κπνξνύλε λα επηζθεθηνύλ ηελ πιαηεία νθηαγώλνπ
,όπνπ ππάξρνπλ εζηηαηόξηα κε κπνπθέ.
4ε εκέξα: Βνπδαπέζηε – Μπξαηηζιάβα (Ζκεξήζηα Πξναηξεηηθή Δθδξνκή) –
Σζηγγάληθα Βηνιηά
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο. Από ηηο πην
όκνξθεο κεηξνπόιεηο ηεο Δπξώπεο, ε Μπξαηηζιάβα απιώλεηε ζε κηα έθηαζε 48.845
ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο ζπλδεόκελε κε
ηηο γεηηνληθέο ρώξεο κέζσ ηνπ πνηακνύ Γνύλαβε. Οη βίιεο λόηηα ηνπ πνηακνύ Γνύλαβε, ηα
γηγαληηαία παιάηηα θαη θάζηξα από ηελ επνρή ηνπ θνκκνπληζκνύ, ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία,
αιιά θαη ε πιεζώξα ησλ κπαξ πνπ πιεκκπξίδνπλ από λενιαία, θάλνπλ ηελ πόιε λα
μερσξίδεη. Σν πην ραξαθηεξηζηηθό αμηνζέαην δελ είλαη άιιν από ην Κάζηξν, ζην νπνίν
ζηέθζεθαλ Ούγγξνη βαζηιείο θαη θπιάζζνληαη αξθεηά θνζκήκαηα ηνπ ζηέκκαηνο. Ζ ζέα πνπ
πξνζθέξεη από ςειά είλαη θαληαζηηθή. ε απόζηαζε αλαπλνήο απιώλεηαη ε θεληξηθή
αξηεξία ηεο Μπξαηηζιάβα, ν Βεληνύξζθα. Έλαο πνιπζύρλαζηνο δξόκνο γεκάηνο θαθέ,
εζηηαηόξηα θαη κπαξόθ παιάηηα. Δπόκελε ζηάζε καο ην ππέξνρν ζηληξηβάλη ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηεο παιαηάο πόιεο. Χξόλνο ειεύζεξνο θαη επηζηξνθή ζηε Βνπδαπέζηε
5ε εκέξα: Βνπδαπέζηε – Βηέλλε (Πξναηξεηηθή Οινήκεξε Δθδξνκή)
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε λσξίο γηα ηε Βηέλλε. ηελ πεξηήγεζή καο ζα
ζαπκάζνπκε παλνξακηθά ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο, ην παζίγλσζην
έλκπξνπλ (ζύληνκε ζηάζε γηα θσηνγξαθία), ην νπνίν ζεσξείηαη ηζάμην ησλ Βεξζαιιηώλ, ζα
δνύκε ην αλάθηνξν Μπειβεληέξε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ πεξίθεκε ιεσθόξν ηνπ Ρηλγθ
,όπνπ ζα δνύκε από ην ιεσθνξείν ,ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Βηέλλεο, όπσο ην
Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ Μνπζείσλ, ηελ πύιε ηνπ Φξαγθίζθνπ Ησζήθ,
ην Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Αλαθηνξηθό ζέαηξν, ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ
Δθθιεζία ηνπ Σάκκαηνο, ηε Φσηίθ Κίξρε. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό
ηνπ Αγ. ηεθάλνπ θαη ζα πεξηδηαβνύκε ηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Χξόλνο
ειεύζεξνο γηα θαθέ ,θαγεηό θαη βόιηα ζηελ πόιε.Δπηζηξνθή ην βξάδπ ζηε Βνπδαπέζηε.
Extra Tips : Σηε βόιηα ζαο ζηε Βηέλλε, αλ ην επηηξέπεη ν ρξόλν ζαο ,πξνηείλνπκε λα
δνθηκάζεηε έλα ππέξνρα βηελλέδηθν ζλίηζει θαη λα γιπθαζείηε κε κηα Sacher Torte ζε
έλα από ηα θαιύηεξα θαθέ ηεο πόιεο ηo Café Central.
6ε εκέξα: Βνπδαπέζηε – Δπηζηξνθή ζηελ Διιάδα
Μεηά ην πξσηλό καο λσξίο ην πξσί παίξλνπκε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο. Πεξλώληαο ηα
ζύλνξα θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό, θζάλνπκε ζηελ πόιε καο
αξγά ην Βξάδπ .

6ε εκέξεο(4 λύρηεο) - Αλαρσξήζεηο : Κάζε Κπξηαθή από 26/06 έσο 11/09
Ξελνδνρεία

Barros City Hotel 3*
Ibis Style Budapest City 3*

Γηαηξνθή

Early booking

Καλνληθή
Σηκή

Παηδηθή Σηκή

Πξσηλό

185€

215€

1ν Παηδί 149€

Royal Park Boutique 4*
Marmara Hotel Budapest 4*

Soho Boutique Hotel 4*

+ 40 %
Πξσηλό

215€

229€

1ν Παηδί 155€

City Inn Hotel 4*
Περιλαμβάνονηαι:
•
•
•
•
•
•

Μεηαθνξά κε ζύγρξνλα ιεσθνξεία κε δύν επαγγεικαηίεο νδεγνύο
Σέζζεξηο (4) δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο
Έκπεηξνο ζπλνδόο - αξρεγόο ηνπ γξαθείνπ καο
Πεξηεγήζεηο-μελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
24ώξε εμππεξέηεζε από ην ζπλνδό καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο

Δεν Περιλαμβάνονηαι:
•
•
•
•
•
•

Δπηβάξπλζε
κνλόθιηλνπ

Γεκνηηθή θόξνη & Check Point πόιεσλ 15€ ην άηνκν
Κξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε (15€ κε ζακπάληα/θξαζί)
Γείπλν κε ηνπηθό παξαδνζηαθό πξόγξακκα ζηα Σζηγγάληθα Βηνιηά (35€)
Δίζνδνη ζε κνπζεία ,αμηνζέαηα ,επηζθέςηκνπο ρώξνπο
Πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή ζηε Μπξαηηζιάβα : 25€
Πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή ζηε Βηέλλε : 25€

Σημειώζεις:
1. Μεηαθνξά από ηνλ Βόιν, Λάξηζα, Καηεξίλε, Καβάια, Βέξνηα, Κνδάλε 10€ αλά άηνκν/αλά
δηαδξνκή & Λακία 15€ αλά άηνκν/αλά δηαδξνκή.
2. Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ,ρσξίο λα παξαιεθζεί νπνηνδήπνηε
νπζηαζηηθό θνκκάηη ζηελ εθδξνκή .Δμαηξνύληαη ηα ζώκαηα αζθαιείαο θαη νη ζηξαηησηηθνί .Σα
ηαμηδησηηθά έγγξαθα είλαη πάληα πξνζσπηθή επζύλε ηνπ ηαμηδηώηε
3. Γελ απαηηείηαη δηαβαηήξην .Σαμηδεύνπκε κε ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ ηειεπηαίαο 15εηίαο . Σα
ηαμηδησηηθά έγγξαθα είλαη πξνζσπηθή επζύλε ηνπ ηαμηδηώηε

5. Σν ηνπηθό λόκηζκα ηεο Οπγγαξίαο είλαη ην Φηνξίλη (1€ = 323 Φηνξίληα) .Αληαιιαγή
ζπλαιιάγκαηνο κπνξείηε λα θάλεηε ζε ηνπηθά αληαιιαθηήξηα
6. Σν λόκηζκα ηεο Απζηξίαο θαη ηεο ινβαθίαο είλαη ην Δπξώ
Παξαηεξήζεηο /Πιεξνθνξίεο :

















θνπόο ηνπ ηαμηδηνύ καο είλαη λα πάξνπκε κηα γεύζε από ηηο ηξεηο απηέο ππέξνρεο
πξσηεύνπζεο ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο θαη λα γλσξίζνπκε πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη
ηεο θνπιηνύξαο ησλ ρσξώλ απηώλ
Φξνληίζηε πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο λα ιάβεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην ηαμίδη ζαο από ηνλ πσιεηή πνπ ζαο εμππεξέηεζε
Μελ επηιέγεηε μελνδνρείν κόλν ιόγν ηηκήο ,αιιά ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο
πκβνπιεπηείηε καο
Πξνζνρή ζηηο ρξεώζεηο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είηε αθνξά θιήζεηο ,είηε δεδνκέλα
,θαζώο ην θόζηνο είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν θαηά ηε δηέιεπζε από θόπηα θαη εξβία
πκβνπιεπηείηε ηνπο παξόρνπο ζαο (Comsote,Vodafon,θηι). Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή VIΒER γηα δσξεάλ θιήζεηο κέζσ internet
Μπνξείηε λα θάλεηε αγνξέο θαη πιεξσκέο κε θάξηεο MasterCard θαη Visa .Γηα
πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηξάπεδα ζαο
Ο ρξόλνο ηνπ ηαμηδίνπ Θεζζαινλίθε – Βνπδαπέζηε αληηζηξόθσο είλαη θαηά κ.ν.14
έσο 18 ώξεο αλάινγα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ,ηελ θίλεζε ζην δξόκν θαη ηηο
θαζπζηεξήζεηο ζηα ζύλνξα θαη ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο
ηα μελνδνρεία πνπ πξνηείλνληαη κε θαζέηνπο ,ε ηηκή αλαθέξεηαη θαη ζηα δύν
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην μελνδνρείν δε ζπγθεληξώζεη ηηο απαξαίηεηεο θξαηήζεηο
,ζαο πξνηείλεηαη εθάκηιιν, ώζηε ν θόζκνο λα ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα ή δύν θαη λα
δηεπθνιύλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ μελαγήζεσλ – πεξηεγήζεσλ
Οη πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη απνηεινύλε απιώο κηα
πξόηαζε θαη δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρεηε .Απαηηείηαη ειάρηζηνο αξηζκόο
ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο .
Σα ιεσθνξεία δε δύλαληαη λα έρνπλ Wi-Fi ,θαζώο πξνο ην παξόλ νη εηαηξίεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο δελ κπνξνύλ λα ην ππνζηεξίμνπλ ζε ρώξεο όπσο ηα θόπηα θαη ε εξβία
(ρώξεο εθηόο Δ.Δ.)
Καζεκεξηλά ζα ππάξρνπλε αιιαγέο ζέζεσλ ζην ιεσθνξείν ,πνπ απηνκαηνπνηεκέλα
βγαίλνπλ από ην ζύζηεκα. Οη πξώηεο ρξνληθά θξαηήζεηο ηνπνζεηνύληαη ηελ πξώηε
εκέξα κπξνζηά
Θα πξαγκαηνπνηνύληαη ππνρξεσηηθέο ζηάζεηο(βάζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο) ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα (αλά 3ώξεο πεξίπνπ)γηα θαθέ, θαγεηό θαη ηνπαιέηα .Σα ζεκεία ζηάζεηο
είλαη ηα ζύλνξα θαη καγαδηά πάλσ ζην δξόκν. Γπζηπρώο ε πνηόηεηαο ηνπο δελ είλαη
θαη ε θαιύηεξε. ε πνιιά ζεκεία δεηνύληαη 50ιεπηά από ηηο θαζαξίζηξηεο ζηηο
ηνπαιέηεο
Γηα ιόγνπο πγεηνλνκηθνύο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπαιέηαο ζην ιεσθνξείν ,θαζώο
δελ είλαη δπλαηή ε απνιύκαλζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη απνηειεί εζηία
κνιύλζεσο
Οη εθδξνκείο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο ηεο ρώξαο
πνπ επηζθεπηόκαζηε θαη λα θέξνπλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα .Σν γξαθείν ιεηηνπξγεί
κόλν ζπκβνπιεπηηθά

Σαμηδέςηε ρσξίο άγρνο , κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά !!!
Καιύςεηο Σαμηδησηηθήο αζθάιεηαο(πξναηξεηηθά) :
















Δπηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζαο ζε πεξίπησζε λόζεζεο COVID – 19
πξηλ ηελ αλαρώξεζε. ( Δπηζηξνθή 100% ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ.)
Έμνδα μελνδνρείνπ ιόγσ θαξαληίλαο ( COVID – 19).
Απνδεκίσζε γηα ηελ απώιεηα απνζθεπώλ .
Έμνδα ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο άθημεο ησλ απνζθεπώλ .
Δπαλαπαηξηζκόο ησλ ζπληαμηδεπόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
Αζθαιηζκέλνπ
Έμνδα δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο απώιεηαο
ησλ ηαμηδησηηθώλ ηνπ εγγξάθσλ.
Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο .
Έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ.
Έμνδα κεηάθξαζεο (Απώιεηα εγγξάθσλ , λνζειεία , δηάγλσζε θ.α).
Έμνδα γηα απνζηνιή θαξκάθσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ.
Έμνδα γηα λνκηθή ππνζηήξημε.
Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο , ζηελνύ ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ
πνπ λνζειεύεηαη.
Έμνδα λνζειείαο εθηόο ρώξαο κόληκεο δηακνλήο.
Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο εθηόο λνζνθνκείνπ.

