ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - (ΔΡΕΣΔΗ ) - ΒΙΕΝΝΗ

ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ – ΔΡΕΣΔΗ – ΒΙΕΝΝΗ

9 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12/18, 29/12/18*, 26/1/19, 16/2/19, 9/3/19, 23/3/19.
1Η ΗΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ
Aναχώρηση 06:30 από ΑΘΗΝΑ. Hµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και
συνεχίζουµε το ταξίδι µας για το συνοριακό σταθµό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων
και η διαδροµή µας έξω από τα Σκόπια, µας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ, καταλήγουµε αργά το απόγευµα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα µε τουριστικό πλοιάριο στο
ΔΟΥΝΑΒΗ, ‘απολαµβάνοντας’ έτσι τη νυκτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ:ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)

Πρωινό και ξενάγησή µας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται µε τους
ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυµαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες για
να απολαύσουµε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη µε τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και
το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη µέση του Δούναβη. Λίγο αργότερα διασχίζοντας µια από
τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούµε στην ΠΕΣΤΗ και
την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισµένη µε υπέροχα αγάλµατα και τελειώνουµε µε τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ
ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύµα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, µπορούµε να
επισκεφθούµε τον εµπορικό δρόµο VACI. Για το βράδυ σας προτείνουµε προαιρετικά, διασκέδαση σε
παραδοσιακή ταβέρνα µε τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ:ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό αφήνουµε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνεχίζουµε το ταξίδι µας µέσα από
µια όµορφη διαδροµή για την ΠΡΑΓΑ. Φθάνουµε στη ‘’Χρυσή πόλη’’ και κάνουµε την πρώτη µας
γνωριµία, πριν τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο, για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ (ξενάγηση) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ
Πρωινό και αρχίζουµε αµέσως την ξενάγηση της πόλης, από την ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ µε το
µεγαλοπρεπή Ναό του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, κατηφορίζουµε στη συνέχεια για να συναντήσουµε το
ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και τη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουµε στο
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ µε το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ, την οδό ΠΑΡΙΣΙΩΝ και την ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
και τέλος τη γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο
του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ µε τις φηµισµένες ιαµατικές πηγές στην κοιλάδα του ποταµού Τέµπλα. Τον 14ο
αιώνα ονοµάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ από τον αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4ο και έκτοτε
καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραµµάτων , των τεχνών και της
πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ , ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος
ελεύθερος για να περπατήσουµε στα γραφικά δροµάκια του χωριού ή να κάνουµε αγορές στα
πολυάριθµα τουριστικά καταστήµατα. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ( ΔΡΕΣΔΗ )
Μετά το πρωινό έχετε να επιλέξετε περιπάτους για να ολοκληρώσετε τη γνωριµία µε την πόλη
και την αγορά της, µε τα περίφηµα κρύσταλλα ΒΟΗΜΙΑΣ, ή προαιρετικά εκδροµή στη ΔΡΕΣΔΗ,
τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ» Ο ποταµός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τµήµατα, την παλαιά και
την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισµός έχει λιγότερη σηµασία σήµερα µετά τους βοµβαρδισµούς του
1945, αφού µέσα σε µια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όµως παραµένει
πλούσια σε µνηµεία, µε µεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα δούµε λοιπόν το
µεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότηµα «ZWIMGER», µέρος της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου
αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθµό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασµένο από τον MATHIAS POPPELMAN.
Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, µε το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγµατικό κόσµηµα αρχιτεκτονικής, έργο του Ιταλού GAETANO
CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος γεύµα προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για δείπνο και
διανυκτέρευση.
7Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ΒΙΕΝΝΗ. Νωρίς το µεσηµέρι φθάνουµε στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και
θα έχουµε την ευκαιρία να ξεναγηθούµε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ,

ενώ στην πανοραµική µας περιήγηση θα δούµε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την
κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ µε το οµώνυµο άγαλµα και ο γοτθικού ρυθµού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.
8Η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΝΙΣ
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε µέσω της γνωστής διαδροµής (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΕΓΚΕΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) µε ενδιάµεσες στάσεις, για την περιοχή της ΝΙΣ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
9Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αφήνουµε τη ΣΕΡΒΙΑ µε προορισµό τον συνοριακό σταθµό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουµε το ταξίδι µας για την ΑΘΗΝΑ µε ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη
το βράδυ.

========================================================================
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

525 € // ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

225 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
➢ Εκδροµές περιηγήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν.
➢ Διαµονή, οκτώ διαν/σεις, σε ξενοδοχεία 4* ( ΣΕΡΒΙΑ 3*).
➢ Ηµιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύµα και 7 δείπνα ).
➢ Ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
➢ Αρχηγός - συνοδός.
➢ Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
➢ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
Ποτά στα προσφερόµενα γεύµατα η δείπνα.
Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο η προαιρετικό
και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα και τις παροχές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
* ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 2Η ΗΜΕΡΑ
( ΝΙΣ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΣΙΝ.
* ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 29/12/18 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ 31/12
(GALA ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ).
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

585 € //

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

285 €

