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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4 ημ.
Χριστουγεννιάτικες αγορές

Παραδουνάβια χωριά

Aναχωρήσεις:              19    Δεκεμβρίου ΄19                                           

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ –   ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση  για  την  πρωτεύουσα  της  Ουγγαρίας  την
Βουδαπέστη  .  Επιβίβαση  στο  πούλμαν  και   αρχίζει  η  ξενάγηση  πόλης  με  τις   οκτώ
θαυμαστές γέφυρες που συνδέουν τη Βούδα και τη Πέστη . Εδώ και περίπου 100 χρόνια
έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα  δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία
Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο των
Ψαράδων  που  είναι  το  σύμβολο  της  πόλη  και  τον  λόφο  Γκέλερτ   .  Υπόλοιπο   ημέρας
ελεύθερη στη διάθεση σας  για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία
καταστήματα  και  την  μοντέρνα  πλατεία  Μαρτινέλι  ή  την  πλατεία  Βαροσμάρτι  με  το
περίφημο καφέ Ζερμπό. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα
με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση

2η μέρα:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,  το
Έστεργκομ,.  όπου θα επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το
1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε
το Μουσείο της γλύπτριας  Μαργκίτ  Κόβατς  και  τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 1752,
χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ-Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό
των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας,
όπου δεσπόζει και η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο.  Και  ημέρα  ελεύθερη  στην  πρωτεύουσα  της  Ουγγαρίας.
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο  και  πτήση επιστροφής.

         HOTEL     IBIS     CASTLE   3*                                                    EARLY BOOKING
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο                                         195  €                   245€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο                                   260  €                   310€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Go Box    175  €                 175€
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HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4*                                         EARLY BOOKING
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο                                        235  €                   285€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο                                   325  €                   375€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Go Box    175  €                 175€

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά  εισιτήρια  οικονομικής  θέσης  Αθήνα  –  Βουδαπεστη –  Αθήνα  με  την

Wizzair & Aegean Airlines.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με

το πρόγραμμα. 
 Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.  
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις,  ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

της εκδρομής.
 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Βουδαπέστη. 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α
 Μια χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 10 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται,

ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ  
Αναχώρηση  :    Αθήνα – Bουδαπέστη   W6 2442       09.40 – 10.45
Επιστροφή    :    Βουδαπέστη   – Αθήνα A3 4031        08.05 – 11.05 

Σημείωση  : 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που 
θα πραγματοποιηθούν.
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