5ΗΜΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ
1Η ΜΕΡΑ : 24/10/2012 . ΣΕΡΡΕΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (1000 χλμ)
Αναχώρηση από την πόλη απογευματινές ώρες περίπου 16.00 , από σύνορα ΕΥΖΩΝΩΝ
,αφού γίνει τελωνιακός έλεγχος συνεχίζουμε για τα σύνορα Σκοπίων , Σερβίας , Ουγγαρίας .

2Η ΜΕΡΑ 25/10/2012 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Ξενάγηση)
…περνώντας διαδοχικά τις πόλεις Σκόπια Νις , Βελιγράδι , Νόβι-Σαντ , Σουμπότιτσα ,
Ζέγκεντ και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στο ξενοδοχείο
.Τακτοποίηση στα δωμάτια (εφόσον είναι έτοιμα).Το απόγευμα χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης .Δείπνο .Διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ 26/10/2012 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που ο Δούναβης ποταμός χωρίζει την
Βούδα και την Πέστη .
Θα δούμε την μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της χιλιετηρίδας, εκεί
βλέπουμε τον αρχάγγελο Γαβριήλ να υψώνει στα χέρια του το στέμμα , το ιερότερο
σύμβολο της χώρας . Οι κεντρικές φιγούρες του μνημείου αυτού είναι οι αρχηγοί των επτά
φυλών που ίδρυσαν την πόλη.
Θα θαυμάσουμε αξιοθέατα όπως την λεωφόρο Αντάρσι με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το
επιβλητικό ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ κτήριο του Κοινοβουλίου που είναι το μεγαλύτερο
στην Ευρώπη.
Θα επισκεφθούμε το Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου , θα ανέβουμε τον πύργο των
ψαράδων με την εκκλησία του Αγίου Ματτίας, όπου γινόταν η στέψη των βασιλέων της
Ουγγαρίας.
Στη συνέχεια περνώντας την γέφυρα των λεόντων , φθάνουμε στο λόφο Γκέλλερτ , όπου
βρίσκεται το φρούριο Τσιταντέλα με το άγαλμα της Ελευθερίας . Εκεί θα έχουμε την
ευκαιρία να φωτογραφίσουμε και να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα τhς βούδα και της
Πέστης .
Καταλήγουμε στο πανέμορφο και καταπράσινο νησί της Μαργαρίτας όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να το περιηγηθούμε προαιρετικά με τραινάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
δείπνο. Προαιρετική βόκτα με καράβι στον Δούναβη , Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ 27/10/2012 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (500χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής κατά
μήκος του Δούναβη , φθάνουμε στην λαμπερή πόλη του Μπαρόκ και του βαλς ,Βιέννη.
Θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας με τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, γνωστά σαν
Σένμπρουν, μετά 1400 δωμάτια και τους πανέμορφους κήπους του. Το Μπελβεντερε,
ανάκτορο του Ευγένιου της Σαβοΐας , σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης .

Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο , στην περίφημη Ρινγκ Στρασσε (δακτύλιος του
Ιστορικού κέντρου),όπου θα δούμε το ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας , το Πανεπιστήμιο , το τετράγωνο των μουσείων,
το Δημαρχείο, την Όπερα , του Καρόου και του Βαρομαίου.
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο πεζόδρομο , όπου βρίσκεται η πλατεία του Αγίου
Στεφάνου με το πασίγνωστο μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό Ελεύθερος Χρόνος για βόλτα και
ψώνια στην αγορά της πόλης .Επιστροφή στην Βουδαπέστη . Δείπνο. Προαιρετική
νυχτερινή διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

5Η ΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΣΕΡΡΕΣ (1000χλμ.)
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το ταξίδι της επιστροφής. Κατά την διάρκεια της
διαδρομής θα διασχίσουμε τη Σερβία και τα Σκόπια , και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
για ξεκούραση και φαγητό , φθάνουμε στην πόλη μας τις βραδινές ώρες με τις πιο όμορφε
εντυπώσεις .

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-

Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου
Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 * στη Βουδαπέστη
Δίκλινα δωμάτια με ημιδιατροφή
Ξεναγήσεις – Περιηγήσεις του προγράμματος
Τοπικός Ξεναγός
Ασφάλεια αστικής Ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-

Τα επιπλέον γεύματα , ποτά , τηλεφωνήματα , εισόδους μουσείων,
προαιρετικές εκδηλώσεις , μονόκλινα δωμάτια ή άλλες παροχές.

Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει προς όφελος των ταξιδιωτών

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
285 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6977443611
ΣΕΡΡΕΣ: , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΕΜΑΙΛ: dimouatha@gmail.com

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
https://maps.google.gr/maps?saddr=Serres&daddr=Budapest,+Magyarorsz%C3%A1g&hl=
el&ie=UTF8&ll=43.548548,21.577148&spn=10.905924,26.784668&sll=44.291899,21.30712
1&sspn=10.771201,26.784668&geocode=FWv_cgIdSDZnASnV5Slni3GpFDFX41xZcHzdCQ%3
BFabE1AId9okiASnJz9TRNMNBRzFgER4MKcQABA&oq=budape&t=h&mra=ls&z=6

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ
https://maps.google.gr/maps?saddr=%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%80%
CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7,+%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%
AF%CE%B1&daddr=Vienna,+Austria&hl=el&ie=UTF8&sll=47.627363,17.269014&sspn=2.53
5852,6.696167&geocode=FabE1AId9okiASnJz9TRNMNBRzFgER4MKcQABA%3BFS6Z3wIdO
9j5ACmfyjZRngdtRzFGW6JRiuXC_Q&oq=Budapest+&t=h&mra=ls&z=9

