
 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ 
4,5 Ημέρες 

  
1η ΗΜΕΡΑ: Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη. 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και άμεση αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη 
στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα  για  τις πιθανές  σας  αγορές.  
Διέλευση  των  Σκοπιανών,  Σέρβικων  και Ουγγρικών  συνόρων  και  μέσω  Νις,  
Βελιγραδίου  και  Νόβισαντ φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.  

2η ΗΜΕΡΑ: Βουδαπέστη  –  Ξενάγηση  πόλης  –  Κρουαζιέρα Δούναβη – 
Βιέννη. 

Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη που χωρίζεται από το  Δούναβη, 
στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πανέμορφο 
νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά 
ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Bούδα και 
την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την ξενάγηση με 
επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Nίκης, 
αφιερωμένο  στους  ήρωες  του  B  Παγκόσμιού  πόλεμου.  Χρόνος ελεύθερος. 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. Έπειτα αναχωρούμε για την μαγική 
Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

3η ΗΜΕΡΑ: Βιέννη – Ξενάγηση πόλης – Σενμπρούν.  

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. 

4η ΗΜΕΡΑ:  Βιέννη – Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 

Πρόγευμα & 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 παλιάς πόλης και να 
απολαύσουν την μοναδική θέα της πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για την 
επιστροφή μας στη Βιέννη. Άφιξη το βράδυ. 

5η ΗΜΕΡΑ: Βιέννη – Πτήση επιστροφής. 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία μας ψώνια στην όμορφη Βιέννη. 
Στην συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής μας 

*Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος. 


