
 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ 
4,5 Ημέρες 

 
 

1η ΗΜΕΡΑ: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη. 
 
Συγκέντρωση στις 06:00 το πρωί και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 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 μας και ξεκούραση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: Βουδαπέστη – Ξενάγηση πόλης –Κρουαζιέρα στον Δούναβη. 
 
Πρωινό  και  ξεκινάμε  την  περιήγηση  μας  με  τα  πόδια.  Η συνοικία του Πύργου 
και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. 
Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί εκτός από το 
Ανάκτορο των Αψβούργων,  το  Μουσείο  Ιστορίας  της  Βουδαπέστης,  την  κρήνη 
του Ματθία, το Θέατρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την  Εθνική  
Πινακοθήκη  Ουγγαρίας,  όπου  είναι  συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα 
ουγγρικής τέχνης. Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των 
Λόρδων, όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι. Αξίζει να δείτε την 
εκκλησία του Αγίου Ματθία, τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους κωνικούς 
πύργους  και  την  υπέροχη  θέα.  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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην διάθεση των εκδρομέων. 
 
 
3η ΗΜΕΡΑ: Βουδαπέστη – Βιέννη – Πανοραμική ξενάγηση πόλης – Επίσκεψη 
Σενμπρούν – Περιπατητική ξενάγηση. 
 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη 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. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: Βιέννη – Πράγα – Ξενάγηση παλιάς πόλης – Προαιρετική εκδρομή 
στο Κάρλοβι Βάρι – Προαιρετική κρουαζιέρα στο Μολδάβα.  
 
Πρωινό  και  αναχωρούμε  οδικώς  για  την  Πράγα.  Άφιξη  και ξεκινάμε την 
ξενάγηση μας στη Παλιά πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία της 
Παλιάς πόλης (Staromestske namesti), το  μεσαιωνικό  Δημαρχείο  με  το  
αστρονομικό  ρολόι,  το  ναό  της Παναγίας  Τυν,  την  Εβραϊκή  συνοικία,  το  
γοτθικό Πύργο  της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ (Václavské namesti), την Εθνική βιβλιοθήκη, το  Μέγαρο  
φιλαρμονικής,  και  θα  περπατήσουμε  στη  πέτρινη γέφυρα  του  Καρόλου  
στολισμένη  με  30  αγάλματα  αγίων.  Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Κάρλοβι 
Βάρι που ακούγεται σχεδόν σαν  θρύλος  στο  βορρά,  όπου  βουνά,  δάση  και  
χωριά  περνούν από  τα  μάτια  μας  στη  διαδρομή  σαν  εικονογραφημένο  βιβλίο. 
Έπειτα επιστροφή στη Πράγα και Το απόγευμα (προαιρετικά) θα επιβιβαστούμε 
από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι για  να  απολαύσουμε  δίωρη  
κρουαζιέρα  στο Μολδάβα    όπου  θα  θαυμάσουμε  την  μεσαιωνική  πόλη,  με  
φωταγωγημένα  όλα  της τα  ιστορικά  κτίρια.  Χρόνος  ελεύθερος  για  καφέ  ή  
ψώνια  στο κέντρο της πόλης στην διάθεση των εκδρομέων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 
 
5η ΗΜΕΡΑ:Πράγα – Καστρούπολη – Πτήση επιστροφής. 
 
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της Καστρούπολης και του  Κάστρου  
όπου  θα  δούμε  το  μοναστήρι  Στραχόβ,  το  παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το 
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας. 
 
 


