
 

           

 

 
 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
 

Δίκαια την ονόμαζαν  παλιά «Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης». 
Η πόλη των Spa, των κάστρων και των γεφυρών … όπως και να την προσφωνήσει κανείς, η Βουδαπέστη είναι 
από τις λίγες πόλεις που θα σας γοητεύσουν. 
Αυτά που μένουν από το ταξίδι στην όμορφη Βουδαπέστη είναι η αρχοντική ομορφιά της πόλης, η  εκδρομή 
στα γραφικά παραδουνάβια χωριά, το καλό τοπικό φαγητό αλλά και η γοητεία του Δούναβη,  ιδιαίτερα την 
ώρα που δύει ο ήλιος.  
Την πόλη αν δεν την περπατήσεις, δεν θα τη γνωρίσεις, δε θα τη νιώσεις…. δίνεται η δυνατότητα να 
επισκεφθείτε και να γνωρίσετε την πόλη, συνοδεία ελληνόφωνου τοπικού ξεναγού.    
Το νησάκι της Μαργαρίτας, Το Λόφο του Γκέλλερτ , Την Καστρούπολη, Την Εκκλησία του Ματίας, Τον Πύργο 
των Ψαράδων, Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, Την Πλατεία Ηρώων, Τον Καθεδρικό Ναό Αγ. Στεφάνου, Την 
συναγωγή Dohány, Τη Σκεπαστή Αγορά, Τα Παραδουνάβια Χωριά, Την Όπερα Βουδαπέστης, Κρουαζιέρα στο 
Δούναβη  
 

Tips μην παραλείψετε: 
 να προμηθευτείτε πεντανόστιμο ουγγρικό σαλάμι & πάπρικα  
 σεργιανώντας στα μεσαιωνικά σοκάκια να αγοράσετε νοσταλγικά παιχνίδια  
 να δοκιμάσετε γλυκά στο πιο φημισμένο ζαχαροπλαστείο  Gerbeaud  
 να δοκιμάσετε το παραδοσιακό κόκκινο κρασί Egri Bikaver, το «Αίμα του Ταύρου» 
 να αναζωογονηθείτε στα περίφημα Λουτρά της πόλης 
 να επισκεφθείτε το Μουσείο του τρόμου  
 να διασχίσετε τις γέφυρες & να νιώσετε τη μαγεία του Δούναβη 
 να ανεβείτε μέχρι το Άγαλμα της Ελευθερίας, στην πλευρά της  Βούδας, όπου θα σας συγκλονίσει η θέα 

της πόλης  
 

Αναχωρήσεις: 01/03 & 25/03                                                                                            4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα - Βουδαπέστη (Ξενάγηση Βούδας & Πέστης, Εσωτερική ξενάγηση στο 
Κοινοβούλιο) // «Προαιρετική βραδινή κρουαζιέρα στο Δούναβη» : Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. 
Βενιζέλος και πτήση για την όμορφη πόλη της Βουδαπέστης.  Άφιξη στην πρωτεύουσα των Μαγυάρων και 
ξεκινάμε την ξενάγησή  μας από την Πέστη, με τη μεγάλη πλατεία των Ηρώων, το εντυπωσιακό άγαλμα του 
αρχάγγελου Γαβριήλ, το οποίο είναι μια εντυπωσιακή κατασκευή, όπου «φιλοξενούνται» τα αγάλματα των 
βασιλιάδων της χώρας. Εν συνεχεία θα επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη μεγαλύτερη 
εκκλησία της Ουγγαρίας. Θα σας εντυπωσιάσει η εσωτερική διακόσμηση καθώς και το παρεκκλήσι του ναού, 
όπου υπάρχει διατηρημένο το δεξί χέρι του Αγίου. Επόμενος σταθμός το Κοινοβούλιο. Πρόκειται ίσως για το 
πιο εντυπωσιακό κτίριο της πόλης. Έπειτα θα κατευθυνθείτε κατά μήκους του Δούναβη όπου θα θαυμάσετε τις 
όμορφες γέφυρες και θα φτάσετε στην πλευρά της Βούδας. Θα θαυμάσετε το Κάστρο, τον Πύργο των 
Ψαράδων και τον Ιστορικό Ναό του Αγ. Ματθαίου, που δεσπόζει στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας του 
Κάστρου. Επόμενος σταθμός, ο Λόφος του Γκέλλερτ και η Ακρόπολη ‹‹Citadella›› με το άγαλμα της Ελευθερίας 
και την συγκλονιστική θέα της Βούδας & της Πέστης. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο Κοινοβούλιο, όπου θα 
πραγματοποιήσουμε εσωτερική ξενάγηση, για να γνωρίσουμε μαζί με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας τον πλούσιο 
εσωτερικό του διάκοσμο, την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το 
Χρυσό Μήλο της Εξουσίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.  
 

2η μέρα, Βουδαπέστη (Περιπατητική ξενάγηση στη Σκεπαστή Αγορά & στον  πεζόδρομο Vaci 
Utca) : Η σημερινή ξενάγηση αρχίζει από την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να 
αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, καθώς και τα ονομαστά 
τους κρασιά. Επόμενος σταθμός η εβραϊκή συνοικία, που κάποτε αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα γκέτο 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, ο μεγαλύτερος τόπος λατρείας των 
Εβραίων στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε όλο τον κόσμο. Η συναγωγή πλαισιώνεται από το 
Μνημείο των Ηρώων, το εβραϊκό μουσείο αλλά και τις επιγραφές στη μνήμη του Κόκκινου Στρατού που 
απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη.  Θα καταλήξουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Vaci utca όπου θα έχετε ελεύθερο 
χρόνο για shopping με πάρα πολλές επιλογές.  
 



3η μέρα, Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά // Προαιρετικό Βασιλικό γεύμα στο Μεσαιωνικό 
εστιατόριο Renaissance : Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. 
Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά 
καταστήματα. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το πιο ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του 
Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο βασιλικό ανάκτορο, σώζονται μόνο λίγα ερείπια, όμως 
αναστηλώθηκε η επίσημη αυλή υποδοχής αναγεννησιακού ρυθμού, βάσει των αρχικών σχεδίων. Στη συνέχεια 
θα γευματίσουμε (προαιρετικά) στο αναγεννησιακό εστιατόριο Renaissance. Ακολουθεί η επίσκεψη στην 
πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες του 
Δούναβη, την Ουγγαρία με την Σλοβακία, για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας από όπου θα 
απολαύσουμε τη θέα του διάσημου ποταμού και του επιβλητικού ναού του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στη 
Βουδαπέστη.  
 

4η μέρα, Βουδαπέστη -  Αθήνα : Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 
στην Αθήνα. 
 

Περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Αegean Airlines  
 1 βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  & μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  
 3,4διαν/σεις στο Mercure Korona 4* sup με πρωινό σε μπουφέ 
 Ξενάγηση Βούδας & Πέστης   
 Περιπατητική ξενάγηση στη  σκεπαστή αγορά και τον κεντρικό πεζόδρομο 
 Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εσωτερικά)  
 Η είσοδος στο Κοινοβούλιο  
 Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά 
 Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις 
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Βουδαπέστη  
 Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Ενημερωτικά έντυπα  

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: € 155 
 Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεων 
 Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 

Πτήσεις  01/03 

Πτήση Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

A3 876 Αθήνα – Βουδαπέστη 08.30 09.30 

A3 877 Βουδαπέστη – Αθήνα 10.15 13.15 

  

Πτήσεις  25/03 

Πτήση Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

A3 876 Αθήνα – Βουδαπέστη 08.30 09.30 

A3 877 Βουδαπέστη – Αθήνα 09.55 12.50 

Σημειώσεις: 
Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον 
διοργανωτή για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. 
To 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα. 
 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ! 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο 
Παιδική τιμή 
(2-12 ετών) 

Mercure 
Korona 4* 

01/03  4 459 €  + 90 €  419 €  

25/03 5 559 € + 140 € 519 € 


