ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, Βιέννη
18, 25 Ιουλίου & 01, 08, 15, 22 Αυγούστου, 2019, 7 μέρες
1η Μέρα: Αθήνα - Βιέννη – Βουδαπέστη
Αναχώρηση από την Αθήνα για Βιέννη. Άφιξη, υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και άμεση αναχώρηση
για το μαργαριτάρι του Δούναβη, τη Βουδαπέστη. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για ένα καφέ και ακολουθεί μια
πρώτη πανοραμική περιήγηση της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη
μέρα ελεύθερη. Κάντε τη βόλτα σας στον πεζόδρομο της οδό Βάτσι Ούτσα. Δείπνο.
2η Μέρα: Βουδαπέστη - Ξενάγηση - Νησί της Μαργαρίτας - Κρουαζιέρα στο Δούναβη
Πρόγευμα και αρχίζει η επίσημη ξενάγηση μας ξεκινώντας από την Πέστη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την
πλατεία Ηρώων, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και την αλυσιδωτή
γέφυρα των Λεόντων. Συνεχίζουμε για την Βούδα, κτισμένη σε λόφους, όπου θα δούμε το λόφο Γκέλερτ, την
εκκλησία του Ματθία και τον περίφημο Πύργο των Ψαράδων στην περιοχή του κάστρου όπου κρατά την
μεσαιωνική του ατμόσφαιρα μέχρι και σήμερα. Συνεχίζουμε στο νησί της Μαργαρίτας, καταπράσινο νησάκι
στη μέση του Δούναβη. Στο νησί υπάρχουν ιαματικά λουτρά, σιντριβάνια, πισίνες, μονοπάτια, πανέμορφοι
κήποι και ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
συμπεριλαμβανομένων όπερες και συναυλίες. Το νησί συνδέεται με δύο γέφυρες, της Μαργαρίτας και την
γέφυρα Arpad. Ακολουθεί κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα θαυμάσουμε τα αξιοθέατα μέσω μιας άλλης
ματιάς. Το βράδυ θα απολαύσουμε το Δείπνο μας με φολκλορικό πρόγραμμα και τσιγγάνικα βιολιά.
3η Μέρα: Βουδαπέστη - Καμπή του Δούναβη - Μπρατισλάβα
Σήμερα θα επισκεφθούμε τα παραδουνάβια χωριά με πρώτη επίσκεψη στο δημοφιλές χωριό των καλλιτεχνών
Σέντεντρε που διακρίνεται για τα ιστορικά κτήρια με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική την οποία διαμόρφωσαν οι
ζωγράφοι, γλύπτες και καλλιτέχνες που ζούσαν εκεί. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ορθόδοξης
εκκλησίας, γι’ αυτό και στο χωριό υπάρχουν εννιά εκκλησίες και ανάµεσα τους η ελληνορθόδοξη
«Μπλαγκοβέστενσκα» µε τοιχογραφίες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και του Αγίου Νικολάου χτισμένη
από Έλληνες. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, πόλη µε παλιά αρχοντικά και μεγάλους κήπους. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και ψώνια από τα τουριστικά καταστήματα της περιοχής στην παλιά πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας το Έστεργκομ με τη Βασιλική. Εδώ γεννήθηκε και ο πρώτος Βασιλιάς της χώρας. Γεύμα και
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Τακτοποίηση δωματίων και χρόνος
ελεύθερος για να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης στα δρομάκια με τα καφέ, τα εστιατόρια και τα
μπαρόκ κτήρια.
4η Μέρα: Μπρατισλάβα - Καστρο Καμεν - Κάστρο Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και θα εκδράμουμε προς την Βορειοδυτική Σλοβακία για να επισκεφθούμε ένα από τα καλύτερα
διατηρητέα κάστρα, το Αναγεννησιακό κάστρο όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μουσείο και θα θαυμάσουμε
μια αναπαράσταση της ζωής των τότε Αριστοκρατών καθώς επίσης και μια συλλογή από όπλα και κυνηγετικά
εκθέματα. Επιστροφή στην πόλη και συνεχίζουμε με το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο που 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.
Τελευταία μας στάση το υπέροχο σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

5η Μέρα: Μπρατισλάβα - Βιέννη - Ξενάγηση
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βιέννη. Ακολουθεί ξενάγηση όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την
Ρίνγκστρασσε, την Όπερα, τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία, το ελληνοπρεπές
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κοινοβούλιο, το νεογοτθικό δημαρχείο, το πανεπιστήμιο, την Βοτίβκιρχε, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου και τις ελληνικές εκκλησίες. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τα ανάκτορα του Σενμπρούν όπου θα
ξεναγηθούμε στα αυτοκρατορικά διαμερίσματα και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στους κήπους. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το δείπνο σας στο κρασοχώρι
Γκρίντζιγκ όπου θα έχετε την ευκαιρία και για μια πανοραμική θέα της πόλης.
6η Μέρα: Βιέννη
Μέρα ελεύθερη. Κάντε τα ψώνια σας, επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία, τον ζωολογικό κήπο, όπου
το τραινάκι μπορεί να σας μεταφέρει από τη μία άκρη του κήπου στην άλλη, ανεβείτε στον Πύργο Ντόναουμ
για μια πανοραμική θέα της πόλης απολαμβάνοντας το καφέ ή το φαγητό σας ή επισκεφθείτε το Πράτερ με την
μοναδική ρόδα. Οι επιλογές αμέτρητες.
7η Μέρα: Βιέννη - Δάση Μάγερλινγκ - Μπάτεν - Αθήνα
Πρόγευμα και με τις αποσκευές μας θα κάνουμε μια εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης στα
χιλιοτραγουδημένα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί στη τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από την θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου,
τελευταίου διάδοχου του θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε για επίσκεψη του Μοναστηριού του
Τιμίου Σταυρού στο Χάιλιγκενκροις και η μέρα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη
Μπάντεν με τις θερμές πηγές της. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της
επιστροφής.
Εισιτήρια εισόδων:
- Κάστρο Κάμεν – Μπρατισλάβα: Ενήλικας € 8, Παιδί € 4 Παιδί (6-18χρ)
- Δάση του Μάγερλινγκ - Βιέννη : Ενήλικας € 7,€ 4 Παιδί (0-12χρ)
- Σενμπρούν: Ενήλικας € 16,€ 11,5 Παιδί (0-12χρ)
ΠΤΗΣΕΙΣ : ATHVIE
OS804 0640 0800
VIEATH
OS803 2140 0045

Αναχωρήσεις
Ξενοδοχεία
Κατ’ άτομο σε δίκλινο
Μονόκλινο
Παιδικό έως 11 ετών

18, 25 Ιουλίου 2019,
01, 08, 15, 22 Αυγούστου, 2019, 7
7 μέρες
μέρες
ARCOTEL KAISERWASSER / AUSTRIA TREND BRATISLAVA / MERCURE KORONA
825 €
845€
1.120 €
1.140€
795 €
815€
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με Austrian Airlines
Διαμονή με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχεία 4* (2 διαν/σεις στη Βιέννη στο
ARCOTEL KAISERWASSER / 2 διαν/σεις στη Μπρατισλάβα στο AUSTRIA
TREND BRATISLAVA / 2 διαν/σεις στη Βουδαπέστη στο MERCURE KORONA )
ή παρόμοια
Τρία (3) δείπνα / γεύματα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Ένα δείπνο με παραδοσιακή μουσική και χορούς στη Βουδαπέστη.
Μεταφορές, εκδρομές, με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
Κρουαζιέρα στο ποταμό Δούναβη
Έμπειρος ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός / συνοδός.
κόστος αποσκευής έως 20 κιλά
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Φόροι αεροδρομίων €180
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
είσοδοι μουσείων, μνημείων, στις προαιρετικές εκδρομές
ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Δημοτικός φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία
Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα
Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων
και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το πρόγραμμα ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί με αντίστροφη φορά.
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