
 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ 

5 Ημέρες 
 1ηΗΜΕΡΑ:Πτήση για Βιέννη-Μετάβαση στην Βουδαπέστη Προαιρετική 
κρουαζιέρα  στον Δούναβη. 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει η 
πανοραμική ξενάγηση μας, με τα ωραιότερα κτίρια της Βουδαπέστης που είναι 
χτισμένα πάνω στις όχθες του Δούναβη, μεταξύ των οποίων το Βασιλικό 
Ανάκτορο, εκκλησίες, ιστορικά ανάκτορα και το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. 
Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο και το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον 
ποταμό Δούναβη για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα  κτίρια της πόλης με 
την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 
 
2ηΗΜΕΡΑ:Βουδαπέστη–Παραδουνάβια χωριά-Βιέννη πανοραμική ξενάγηση 
πόλης. 
 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα 
παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο  κεραμικής 
τέχνης της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς, και την ορθόδοξη  εκκλησία του 1752. 
Περιπλανηθείτε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε 
κρύσταλλα, πορσελάνες  και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το 
Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στο Δούναβη. Θα θαυμάσουμε και θα 
περιηγηθούμε στα δύο τεράστια κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά  Μπέλα Δ’ για 
την προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Βασιλικό Παλάτι χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος θα 
σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε τα πολυάριθμα αξιοθέατα, 
ανάμεσα στα οποία είναι: η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του  
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το κάστρο, ιδανική  για 
φωτογραφίες. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Βιέννη. Άφιξη και αμέσως 
ξεκινάμε με την πανοραμική μας ξενάγηση στην μαγική  Βιέννη. Θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το 
Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική  
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
 
 



 

3ηΗΜΕΡΑ: Βιέννη - Επίσκεψη Σενμπρούν - Περιπατητική ξενάγηση πόλης. 
 
Πρωινό και αμέσως θα επισκεφτούμε το ανάκτορο και τους κήπους του 
Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών και ήταν η πρώην θερινή 
κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα 
δωμάτια και την μεγάλη αίθουσα χορού. Στην συνέχεια θα δούμε το ανάκτορο 
Belvedere. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η  
όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του 
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα 
παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή 
Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα 
δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο 
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - 
Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με 
τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος 
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μιας 
μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Το μεσημέρι, θα  
επισκεφτούμε την Κρατική Όπερα, για να ξεναγηθούμε εσωτερικά και να 
θαυμάσουμε την εκπληκτική λυρική σκηνή, στην οποία δόθηκαν και δίνονται 
ακόμη παραστάσεις των πιο σημαντικών έργων του Μότσαρτ και άλλων Μεγάλων 
καλλιτεχνών, όπερας και κλασικής μουσικής. Στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
 
4ηΗΜΕΡΑ:Βιέννη-Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 
 
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, 
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ 
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα 
επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό  
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. 
Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα στη παλιά πόλη. Όσοι επιθυμούν 
μπορούν να ανέβουν στο Κάστρο της παλαιάς πόλης και να απολαύσουν την 
μοναδική θέα της πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή μας στη 
Βιέννη. Άφιξη το βράδυ. 
 
5ηΗΜΕΡΑ:Βιέννη-Πτήση επιστροφής. 
 
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε  
την πτήση επιστροφής μας. 


