
1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Βιέννη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή 
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. Κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπα-
ρόκ και της μουσικής, περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο 
της πόλης, τα κτίρια της όπερας και την περίφημη πλατεία του 
Αγίου Στεφάνου.

2η μέρα : Βιέννη – ξενάγηση πόλης
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα 
επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σα-
βοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε 
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας 
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετρά-
γωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπα-
τήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκ-
κλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα : Βιέννη – ελεύθερη μέρα ή προαιρετική εκδρο-
μή στο Σάλτσμπουργκ.
Μετά το πρωινό μας η μέρα είναι ελεύθερη για να γνωρίσε-
τε καλύτερα την πανέμορφη Αυστριακή πόλη και να κάνετε 
τους τελευταίους περιπάτους στις κουκλίστικες Χριστουγεν-
νιάτικες αγορές και στους υπέροχους δρόμους της Βιέννης. 
Εναλλακτικά μπορείτε προαιρετικά να αναχωρήσετε για την 
ημερήσια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο μαγευ-
τικό Σάλτσμπουργκ, τη γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ. Μετά 

από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται από 
την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών της Salzkammergut, 
θα φτάσουμε στο γραφικό Σάλτσμπουργκ. Εδώ θα περά-
σουμε από τους κήπους του ανακτόρου Μίραμπελ και τον 
ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα σοκάκια της πόλης θα επι-
σκεφτούμε  το σπίτι του Μότσαρτ. Κατόπιν θα περιηγηθούμε 
στο Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο 
του Αγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στα 
γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνι-
κές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Όσοι επιθυμούν 
μπορούν να ανέβουν (με το τρενάκι) στο μεσαιωνικό κάστρο 
Hohensalzburg, που αποτελεί το βασικότερο αξιοθέατο της 
πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα συντηρη-
μένο κάστρο της κεντρικής Ευρώπης του 11ου αιώνα. Είναι 
το σήμα κατατεθέν της πόλης και φαίνεται κυριολεκτικά από 
παντού, εφόσον είναι χτισμένο στα 119 μέτρα, απ΄όπου και 
μπορείτε να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά, το ποτάμι που τη 
διασχίζει και την ευρύτερη περιοχή των Άλπεων, με τις χιο-
νισμένες κορυφές. Μαγευτική η εικόνα! Το βράδυ επιστροφή 
στη Βιέννη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα : Βιέννη – ελεύθερη μέρα ή προαιρετική εκδρο-
μή στο Σάλτσμπουργκ.
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη Βιέννη . όσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην προαιρετική μας εκδρομή, η ημέρα σήμερα 
είναι αφιερωμένη στις πόλεις Μέλκ και Κρέμς. Θα ξεκινήσου-
με από την πόλη Μελκ η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική 
Αυστρία σε υψόμετρο 228μ, από την επιφάνεια της θάλασσας 
και στη συμβολή του ποταμού Μέλκ με το Δούναβη. Θα περι-
ηγηθούμε στην πόλη και θα επισκεφτούμε το επιβλητικό μπα-
ρόκ μοναστήρι, το αββαείο των Βενεδεκτίνων που βρίσκεται 
στην κορυφή ενός απότομου βραχώδους λόφου. Οικοδομή-
θηκε μεταξύ των ετών 1702 και 1736 πάνω στα ερείπια ενός 

παλαιότερου αββαείου. Είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό 
κτίσμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην Αυστρία και τη Γερμα-
νία. Επόμενη στάση μας μία πόλη άνω των χιλίων ετών, με 
μεγάλη ποικιλία σε ιστορικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές 
επιλογές, που συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής κληρονομιάς της Unesco, την πόλη Κρεμς. Είναι από 
τις μεγαλύτερες πόλεις της κοιλάδας Βαχάου  με έναν εντυ-
πωσιακά ψηλό πύργο και αρχιτεκτονική που χρονολογείται 
από τον 15ο αιώνα. Υπήρξε γνωστή από παλιά για το εμπόριο 
οίνου λόγω των αμπελώνων της. Επιστροφή στη Βιέννη. Δι-
ανυκτέρευση.

5η μέρα : Βιέννη – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη πόλη του Στράους . Απολαύστε 
καφέ στο Sky Bar ή στο Do & Co , περπατήστε στους πεζό-
δρομους του ιστορικού κέντρου, κάντε βόλτα με εντυπωσι-
ακές άμαξες με επιβλητικά άλογα ή επισκεφτείτε κάποιο από 
τα πολλά μουσεία της πόλης. Στη συνέχεια επιβίβαση στο 
λεωφορείο μας για μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επι-
στροφής .

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη – Βιέννη – 
Θεσσαλονίκη. Χειραποσκευή 8 κιλών. Η διαμονή στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας  ( 3* , 4* ή 5* ). Πρωινό καθημερινά.Τη μεταφορά από 
το αεροδρόμιο της Βιέννης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα. Την ξενά-
γηση πόλης στη Βιέννη.Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται:Φόρος 
διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Επιπλέον αποσκευές. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται  στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και επείγουσας αερομεταφοράς 5€ .

Βιέννη  5 μέρες  με τη Wizzair  ή τη Ryanair 26η - 28η Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Κατηγ. διατροφή Early booking Τιμή / άτομο 1ο παιδί 2-12 Παρατηρήσεις

24/10

Hotel 3* no name 3* πρωινό 229 € 319 € 159 €
Δώρο οι Φόροι αεροδρομίων και οι 

επίναυλοι καυσίμων
Hotel Sims 4* πρωινό 269 € 349 € 199 €

Hotel Ananas 4* πρωινό 275 € 355 € 205 €
Hilton Vienna 5* πρωινό 345 € 425 € 249 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :  ίδια τιμή με δίκλινο               Επιβάρυνση Μονόκλινου :  35%      Σημείωση : η εκδρομή κοστολογήθηκε με τιμή αεροπορικού εισιτηρίου 40€

Βιέννη  4 μέρες  με τη Wizzair ή τη Ryanair 26η - 28η Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Κατηγ. διατροφή Early booking Τιμή / άτομο 1ο παιδί 2-12 Παρατηρήσεις

25/10

Hotel 3* no name 3* πρωινό 195 € 275 € 135 €

Δώρο οι Φόροι αεροδρομίων και οι 
επίναυλοι καυσίμων

Hotel Sims 4* πρωινό 220 € 299 € 165 €
Hotel Ananas 4* πρωινό 225 € 305 € 205 €
Hilton Vienna 5* πρωινό 295 € 375 € 275 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :  ίδια τιμή με δίκλινο               Επιβάρυνση Μονόκλινου :  35%           Σημείωση : η εκδρομή κοστολογήθηκε με τιμή αεροπορικού εισιτηρίου 40€



Βουδαπέστη  4 μέρες  με τη Wizzair ή τη Ryanair 26η - 28η Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Κατηγ. διατροφή Early booking Τιμή / άτομο 1ο παιδί 2-12 Παρατηρήσεις

25/10

Hotel 3* no name 4* πρωινό 195 € 275 € 135 €
Δώρο οι Φόροι αεροδρομίων 

και οι επίναυλοι καυσίμων
Impulso Fashion Hotel 4* πρωινό 215 € 295 € 155 €

Αtrium fashion 4* πρωινό 255 € 335 € 195 €
Mercure Korona 4* πρωινό 275 € 355 € 220 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :                 Επιβάρυνση Μονόκλινου :         Φόρος Διανυκτέρευσης :          Σημείωση : η εκδρομή κοστολογήθηκε με τιμή αεροπορικού εισιτηρίου 40€

Βουδαπέστη  5 μέρες  με τη Wizzair ή τη Ryanair 26η - 28η Οκτωβρίου

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Κατηγ. διατροφή Early booking Τιμή / άτομο 1ο παιδί 2-12 Παρατηρήσεις

24/10

Hotel 3* no name 4* πρωινό 229 € 319 € 159 €
Δώρο οι Φόροι αεροδρομίων 

και οι επίναυλοι καυσίμων
Impulso Fashion Hotel 4* πρωινό 249 € 339 € 179 €

Αtrium fashion 4* πρωινό 299 € 389 € 229 €
Mercure Korona 4* πρωινό 319 € 409 € 249 €

Ενήλικας σε τρίκλινο :                 Επιβάρυνση Μονόκλινου :               Φόρος Διανυκτέρευσης :       Σημείωση : η εκδρομή κοστολογήθηκε με τιμή αεροπορικού εισιτηρίου 40€

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη 
πρωτεύουσα Βουδαπέστη.Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας , τα-
κτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με τη πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Βουδαπέστη - ξενάγηση πόλης
Πρωινό  και γνωριμία – ξενάγηση  με την υπέροχη πόλη. Στην 
ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνη-
μείο της Χιλιετιρίδας, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Άνταρσυ 
με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, με τον καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και 
θα περάσουμε στην Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου 
βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων με την εκκλησία του Ματίας 
(όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στο κέντρο του λό-
φου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο 
από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. 
Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του 
Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύ-
ουμε ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. 
Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρού-
ριο του αυστριακού στρατού -σήμερα πολεμικό μουσείο- και 
θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα. 
Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπευτείτε και την 
σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρό-
νος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την 
πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: Βουδαπέστη – προαιρετική εκδρομή στα πα-
ραδουνάβια χωριά
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για μια επίσκεψη 
στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. 
Ξεκινάμε για το γραφικό χωριό Άγιος Άνδρέας (χωριό πολ-
λών καλλιτεχνών). Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και 
συνεχίζουμε για Βίζεγκραντ (γενέτειρα του Καρλομάγνου, με 
ερείπια από αυτοκρατορικά ανάκτορα), άφιξη στο Εστεργκομ 
(παλιά θρησκευτική πρωτεύουσα των Ούγγρων), επίσκεψη 
στο τεράστιο Καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός 
θησαυρός των Ούγγρων. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενο-
δοχείο μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση 
από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα 
τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο 
κρασί της Ουγγαρίας.

4η ημέρα: Βουδαπέστη – ελεύθερη μέρα
Για την ημέρα αυτή σας προτείνουμε να περπατήσετε στους 
πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου , να δοκιμάστε την το-
πική κουζίνα ( μην χάσετε το goulas ) και να πιείτε τα μο-
ναδικά κρασιά της χώρας ( σας προτείνουμε το Egri bigaver 
που σημαίνει ‘’το αίμα του ταύρου ) . Μπορείτε να επισκεφτείτε 
το Ζωολογικό κήπο αλλά και τα περίφημα Τούρκικα λουτρά. 

Ένας καφές στο πύργο των Ψαράδων στη  Βούδα θα ολοκλη-
ρώσει τη μέρα σας . 

5η ημέρα: Βουδαπέστη – Πτήση επιστροφής 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. 
Έπειτα αναχώρηση για μια επίσκεψη στην ΦΑΡΜΑ 
LAZAR, όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο πάρκο και 
θα νιώσουμε τον παλμό και την ομορφιά της Ουγγρι-
κής υπαίθρου. Σας προτείνουμε γεύμα μέσα στην φάρ-
μα με τοπικά φαγητά από τα ολόφρεσκα προϊόντα της. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη 
– Θεσσαλονίκη. Χειραποσκευή 8 κιλών. Η διαμονή στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας  ( 3* , 4* ). Πρωινό καθημερινά . Τη μεταφορά από το 
αεροδρόμιο της Βιέννης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.Την ξενάγη-
ση πόλης στη Βιέννη. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος 
διαμονής.  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Επιπλέον αποσκευές. Είσοδοι 
σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται  στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και επείγουσας αερομεταφοράς 5€  

https://www.travelpilot.gr/vudapesth/a-koinovoulio.html

