
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Βουδαπέστη-Βιέννη 6 ημέρες 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22/12 

 
1η  ΗΜΕΡΑ:ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΡΑΤΙΣΛΑΒΑ –ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. Μεταφορά στο κέντρο της 
πανέμορφης αυτής πόλης . Θα δούμε το κάστρο της πόλης να δεσπόζει στον λόφο, όπως 
επίσης να περιηγηθούμε , στην Παλιά πόλη, με τον καθεδρικό του Αγίου Μαρίνου, το 
Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, το Εθνικό μουσείο ,το Εθνικό Θέατρο και την Εθνική Πινακοθήκη. 
Αναχώρησηγια την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας .Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη , υπέροχα φωτισμένη .Επίσης 
υπάρχει προαιρετική δυνατότητα , για μια ρομαντική κρουαζιέρα στον υπέροχο Δούναβη . 
 
2η  ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το  Δούναβη, στη 
Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των 
Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας 
στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με 
επίσκεψη στο λόφο του Γκέλιερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο 
στους ήρωες του B΄ Παγκόσμιου πόλεμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ προτείνουμε μια επίσκεψη σε Oυγγαρέζικη 
ταβέρνα, όπου το πικάντικο γκούλας και τα τσιγγάνικα βιολιά θα σας γοητεύσουν.  
Διανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος 
σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 
τουριστικά καταστήματα. Η περιοχή φημίζεται για τα καλά της κρασιά. Συνεχίζουμε για το 
Βίσσεγκραντ, το ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής καμπής του Δούναβη. Από το άλλοτε 
λαμπρό και φημισμένο ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορό του, σώζονται μόνο λίγα 
ερείπια, η αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε, με βάση τα 
παλιά σχέδια. Στη συνεχεία προαιρετικά μπορούμε να απολαύσουμε το γιορτινό μας γεύμα 
σαν “βασιλιάδες” στο αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance». Ακολουθεί βόλτα στην 
πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει 
τις δύο όχθες του Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη 
Στούροβο της Σλοβακίας από όπου θα απολαύσουμε το θέαμα που προσφέρει ο Δούναβης 
και θα εντυπωσιαστούμε από τον φωτισμένο Άγιο Στέφανο, στον απέναντι λόφο της 
Ουγγαρίας. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. Για το βράδυ προτείνουμε Εορταστικό δείπνο με 
τσιγγάνικα βιολιά και παραδοσιακούς χορούς. 
 
4η  ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΣΟΠΡΟΝ - ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη έκπληξη της Ουγγαρίας, λόγω της ομορφιάς της,  
κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, το Σόπρον. Το ιστορικό της κέντρο φιλοξενεί ιστορικά 
μνημεία, καταπράσινες πλατείες και γραφικά κτίρια όπως το Δημαρχείο που χτίστηκε το 
1896 και το Storno House, ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της πόλης, αλλά και το άγαλμα 
της Αγίας Τριάδας, ένα αριστούργημα του ουγγρικού μπαρόκ. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη 
νόστιμη ουγγρική κουζίνα σε κάποιο εστιατόριο και να ψωνίσετε παραδοσιακά σουβενίρ 



 

με το λογότυπο της Σόπρον. Η πόλη φημίζεται για το κρασί της και μπορεί κανείς να κάνει 
βαρκάδα στη λίμνη Φερτό. Θα συνεχίσουμε για την Βιέννη .Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 
 
5η  ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό μας ξεναγό. Θα δούμε το 
ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη δακτύλια λεωφόρο (RING) , 
όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, 
την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό 
ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν 
Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά, παλιά και διάσημα καφέ της 
πόλης όπως το  Central ή το Landtmann. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.  
 
6η  ΜΕΡΑ:ΒΙΕΝΝΗ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό και επίσκεψη  στα περίχωρα της Bιέννης, τα περίφημα Bιεννέζικα Δάση. Πρώτα θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, το Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν στην 
τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, 
γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου 
διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας στα 
προάστια της Βιέννης, με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν , 
σημαντικό θέρετρο των Αψβούργων. 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας και την πτήση της επιστροφής.  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
× Φόροι αεροδρομίων (190 €). 

× Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

× Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

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

✓ Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο –
Μπρατισλάβα -Αθήνα με πτήσεις Aegean 
Airlines 

✓ 1 αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή 8 
κιλών ανά άτομο. 

✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη σε 

ξενοδοχείο 4* με πρωινό 
✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* 

με πρωινό 
✓ Μεταφορές , ξεναγήσεις , περιηγήσεις 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

✓ Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
✓ Ταξιδιωτική ασφάλεια Αστικής 

ευθύνης ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και COVID 19. 

✓ Ενημερωτικά έντυπα. 
✓ Φ.Π.Α 



 
  

 

ΠΤΗΣΕΙΣ: 

 22DEC22  A3 4204 HERAKLION-BRATISLAVA 08:00 – 09:30    

27DEC22  A3 4205  BRATISLAVA-HERAKLION 23:45 – 03:15    

 

 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ  

 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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