
 

           

 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΠΡΩΣΕΤΟΤΕ & ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΣΩΡΤΧΙΑ ΒΙΕΛΙΣΚΑ  

ΑΟΤΒΙΣ - ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ 
  

25 ΗΝΙΗΝ & 1, 15 & 29 ΑΓΝΠΡΝ                                                                                           10 ΖΚΔΟΔΠ 
1η μέρα, ΑΘΖΛΑ – ΛΗΠ ή ΘΟΝΠΔΒΑΡΠ ή ΞΑΟΑΠΗΛ  (850 χλμ) : πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ην πξσί, 
επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε από ηελ πόιε καο. Με ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην δξόκν γηα θαθέ θαη θαγεηό, 
άθημε ζηα ζύλνξα, όπνπ ζα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη δηέιεπζε. πλερίδνπκε γηα ην Νηο θαη άθημε ζην μελνδνρείν. 
Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
2η μέρα, ΛΗΠ - ΒΔΙΗΓΟΑΓΗ – ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ  590 (χλμ) : Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα Βνπδαπέζηε. Πξώηε 
ζηάζε ζηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο εξβίαο ην Βειηγξάδη. ύληνκε επίζθεςε γηα κία γλσξηκία κε ηελ πόιε!  Σα 
πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα ηνπ Βειηγξαδίνπ ζπγθεληξώλνληαη ζηελ παιηά πόιε. Σν πην γλσζηό θαη σξαίν ζεκείν ηεο 
παιηάο πόιεο είλαη ην θξνύξην Kalemegdan ην νπνίν έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα κεγάιν θαληαζηηθό πάξθν θαη 
πεξηιακβάλεη πνιιά αμηνζέαηα όπσο ην ζηξαηησηηθό κνπζείν, ηνλ δσνινγηθό θήπν αιιά θαη σξαία ζέα ζηελ πόιε θαη 
ζηνπο πνηακνύο Γνύλαβε θαη άββα.  Πάξα πνιύ θνληά ζην θξνύξην βξίζθεηαη ε πιαηεία Γεκνθξαηίαο, κηα κεγάιε 
θαη εληππσζηαθή πιαηεία κε όκνξθα θηίξηα. Θα δνύκε επίζεο ηνλ πύξγν όπνπ εθηειέζηεθε ν Ρήγαο Φεξαίνο, πνπ 
κνηάδεη µε ηνλ Λεπθό Πύξγν ηεο Θεζζαινλίθεο, ν επνλνκαδόκελνο πύξγνο Νεµπόηζα, ν νπνίνο ρηίζηεθε ην 1460 θαη 
ην όλνκα ηνπ ζεκαίλεη «αηξόκεηνο», δηόηη θαηείρε θαίξηα ζέζε εθηόο ηνπ βαζηθνύ νρπξσκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 
πόιεο ηνπ Βειηγξαδίνπ. Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο από ηνπο Οζσκαλνύο, ν πύξγνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 
θπιαθή. Κη εθεί βξήθε ηνλ ζάλαην ν Ρήγαο Φεξαίνο ην 1798, ελώ αγσληδόηαλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 
απειεπζεξσηηθνύ αγώλα. Η κεηαηξνπή ηνπ πύξγνπ ζε κνπζείν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 
ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο θαη δξνκνινγήζεθε ην 2007. πλερίδνπκε γηα ηα ζύλνξα ηεο Οπγγαξίαο ζηελ πόιε  
έγθεη.  Σν απόγεπκα άθημε ζηελ παλέκνξθε πόιε ηεο Βνπδαπέζηεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν, 
δηαλπθηέξεπζε 
3η μέρα, ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ – ΜΔΛΑΓΖΠΖ : Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα μελάγεζε ζηελ 
πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο, πνπ είλαη ρσξηζκέλε από ην Γνύλαβε ζηε Βνύδα θαη Πέζηε. Θα δνύκε ηνλ θαζεδξηθό 
λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ηελ πιαηεία ησλ Ηξώσλ, ην θνηλνβνύιην, ηνπο πύξγνπο ησλ Φαξάδσλ, ηελ εθθιεζία ηνπ 
Αγ. Μαηίαο κε σξαηόηαηα Βηηξώ. Δπίζεο ζα δνύκε ην Δζληθό κνπζείν ηεο Οπγγαξίαο, ην κνλαδηθό κνπζείν Καιώλ 
Σερλώλ κε έξγα Δι Γθξέθν, Ραθαέιιν, Σηληνξέηην, Λενλάξλην Νηα Βίηζη, Μπξέγθει, έδάλ, θ.η.ι. θαη ηε καγεπηηθή 
Όπεξα ηεο Βνπδαπέζηεο. Από ην ιόθν Γθέιεξη ζηε Βνύδα  κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε παλνξακηθά ηελ πόιε, αιιά 
θαη λα πεξηπιαλεζνύκε ζηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο παιηάο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Σν βξάδπ 
πξνηείλνπκε κηα ξνκαληηθή θξνπαδηέξα κε ην θαξαβάθη ζην Γνύλαβε, δηαζρίδνληαο ην θσηαγσγεκέλν καξγαξηηάξη 
ηνπ, ηελ Βνπδαπέζηε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
4η μέρα, ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ –  ΠΙΝΒΑΘΗΑ - ΘΟΑΘΝΒΗΑ (390χλμ) : Πξσηλό. Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη 
αλαρώξεζε γηα ηα ζύλνξα  ινβαθίαο. Θα δηαηξέμνπκε όιε ηελ ρώξα θαη ζα έρνπκε ζηάζε θαη ζρεηηθή παξακνλή 
ζηελ όκνξθε Banska Bystrica. πλερίδνπκε γηα ηελ  παιηά βαζηιηθή πξσηεύνπζα ηεο Πνισλίαο, ηελ Κξαθνβία. είλαη 
κηα από ηηο πην θνκςέο πόιεηο ηεο Δπξώπεο, κε ειηθία πάλσ από 1,000 ρξόληα. Θεσξείηαη ε θαξδηά & ε ςπρή ηεο 
Πνισλίαο, παηξίδα πνιιώλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο, κνπζηθνύο, ζθελνζέηεο & έδξα ελόο 
από ηα πην παιηά παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Υξόλνο ειεύζεξνο 
γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
5η μέρα, ΘΟΑΘΝΒΗΑ  - ΜΔΛΑΓΖΠΖ  – ΑΙΑΡΝΟΣΔΗΑ – ΘΟΑΘΝΒΗΑ : Πξσηλό. Αθνινπζεί μελάγεζε ηεο 
Κξαθνβίαο. Δίλαη κηα από ηηο ιίγεο κεγάιεο πόιεηο ηεο Πνισλίαο πνπ δελ θαηαζηξάθεθαλ από ηνπο παγθόζκηνπο 
πνιέκνπο ηνπ 20νπ αη. & ε άξηζηα δηαηεξεκέλε Πιαηεία ηεο Αγνξάο & ν ιόθνο ηνπ Κάζηξνπ ηελ θάλνπλ πην 
δειεαζηηθή πόιε. ρεδόλ όια ηα αμηνζέαηά ηεο κπνξεί λα ηα δεη θαλείο πεξπαηώληαο, αθνύ νη πην πνιινί δξόκνη ηεο 
παιηάο πόιεο είλαη πεδόδξνκνη. Παξ’ όιν ην ηζηνξηθό ηεο παξειζόλ πνπ θαζξεθηίδεηαη ζηηο εθθιεζίεο, ηα κνπζεία, ηα 
κλεκεία, ε Κξαθνβία είλαη κηα ζύγρξνλε, δσληαλή πόιε. ηε ζπλέρεηα, αλαρώξεζε γηα εθδξνκή ζηα αιαησξπρεία. 
Σα ειηθίαο 700 ρξόλσλ αιαησξπρεία είλαη ζηε Βηέιηηζθα, πξνζηαηεπόκελα από ηελ  UNESCO, 15 ρικ. Ν.Α ηεο 
Κξαθνβίαο & απνηεινύλ κηα εθπιεθηηθή, ππόγεηα εκπεηξία. Σα αιαησξπρεία ηεο απνηεινύλ κνλαδηθό θεηκήιην ζηελ 
ηζηνξία ησλ νξπρείσλ. Οη ππόγεηεο ζηνέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη εθθιεζίεο ζθαιηζηέο πάλσ ζην αιάηη, κηθξέο 



θσζθνξίδνπζεο ιίκλεο θαη ηα μύιηλα ππνζηπιώκαηα ησλ ζηνώλ ηα νπνία είλαη αιεζηλά θαιιηηερλήκαηα καξαγθώλ 
ηεο παιηάο επνρήο, πξνζδίδνπλ ζην αιαησξπρείν κηα γνεηεία ε νπνία παξαθηλεί ηνπο αλζξώπνπο από όιν ηνλ 
θόζκν, εδώ θαη αηώλεο λα ζαπκάζνπλ απηό ην κνλαδηθό έξγν ηέρλεο. Δπηζηξνθή ζηελ Κξαθνβία. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
6η μέρα, ΘΟΑΘΝΒΗΑ – ΑΝΠΒΗΡΠ- ΞΟΑΓΑ  (540 χλμ) : Πξσηλό. Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ην 
Άνπζβηηο. ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζεηαθό ρώξν Άνπζβηηο/ Μπηξθελάνπ, έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηξαηόπεδα 
ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί, όπνπ βξήθαλ ηξαγηθό ζάλαην πάλσ από 2 εθ. άηνκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πλερίδνπκε ην δξόκν καο κε άθημε ζηελ Πξάγα. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα 
δσκάηηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
7η μέρα, ΞΟΑΓΑ – ΜΔΛΑΓΖΠΖ – ΘΟΝΑΕΗΔΟΑ ΠΡΝΛ ΚΝΙΓΑΒΑ : Μεηά ην πξσηλό καο ζα μεθηλήζνπκε γηα ηελ 
μελάγεζε καο ζην ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο Δπξώπεο, ζηελ Μηθξή πόιε (κάια ζηξάλα) θαη ηελ παιηά πόιε. Θα 
ζαπκάζνπκε ην επηβιεηηθό θάζηξν Υξαηζάλη, παιαηό αλάθηνξν ησλ βαζηιέσλ ηεο Βνεκίαο, ηνλ θαζεδξηθό λαό, ην 
κνλαζηήξη Λνξέηην, ηνλ πύξγν ηεο ππξίηηδαο, ην Γθέην, ηηο κηληαηνύξεο ησλ αιρεκηζηώλ, ηνλ πύξγν ηνπ ηππόηε 
Νηάιηκνξ θαη ηελ γνηζηθή γέθπξα ηνπ Καξόινπ ΄Γ θνζκεκέλε κε 37 αγάικαηα αγίσλ. Θα θαηαιήμνπκε ζηελ πιαηεία 
κε ην θεκηζκέλν Αζηξνλνκηθό ξνιόη θαη ην Γεκαξρείν. Διεύζεξνο ρξόλνο. Σν κεζεκέξη  θξνπαδηέξα ζηνλ Μνιδάβα. 
Απόγεπκα ειεύζεξν.  Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν,  Γηαλπθηέξεπζε. 
8η μέρα, ΞΟΑΓΑ – ΒΗΔΛΛΖ  - ΜΔΛΑΓΖΠΖ  (330χλμ) : Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο κνπζηθήο 
ηελ ΒΙΔΝΝΗ. Ξεθηλώληαο από ηελ θξαηηθή Όπεξα, ηα δύν Γίδπκα κνπζεία, Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη Ιζηνξίαο ηεο 
Σέρλεο. πλερίδνληαο ηελ μελάγεζε καο ζηε δαθηύιην ιεσθόξν (Ring),ζα απνιαύζνπκε ηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα ησλ 
Αςβνύξγσλ ΥΟΦΜΠΟΤΡΓΚ, ην κεγαινπξεπέο ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ έξγν ηνπ κεγάινπ Γαλνύ αξρηηέθηνλα Θεόθηινπ 
Υάλζελ- θαη ην λέν γνηζηθό Γεκαξρείν. Αθνινπζνύλ ην θξαηηθό ζέαηξν θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα 
ζα επηζθεθηνύκε ηνλ κεγαινπξεπή Καζεδξηθό Ναό ηεο Βηέλλεο ηνπ ΑΓΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ. Ο λαόο απηόο είλαη γνηζηθνύ 
ξπζκνύ θαη δεζπόδεη ζηελ θεληξηθή Πιαηεία ηεο πόιεο. Δπίζεο από ηελ πιαηεία απηή μεθηλάεη έλαο από ηνπο πην 
όκνξθνπο θαη αθξηβνύο δξόκνπο ηνπ θόζκνπ ε πεξίθεκε Kδrten Stasse. Σειεπηαία ζηάζε καο ζηε ζεκεξηλή 
μελάγεζε ζα απνηειέζνπλ ηα ζεξηλά αλάθηνξα ησλ Αςβνύξγσλ, γλσζηό θαη σο EΝΜΠΡΟΤΝ. Δδώ ζα έρνπκε ηελ 
επθαηξία λα μελαγεζνύκε ζηα ζαξάληα ζπνπδαηόηεξα δσκάηηα ηνπ παιαηηνύ απνιακβάλνληαο θαη μαλαδώληαο ηελ 
επνρή ηεο Μαξία Θεξεζίαο, ηνπ Φξαγθίζθνπ Ισζήθ θαη ηεο Πξηγθίπηζζαο ίζζπο. Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζε 
ρξόλνο ειεύζεξνο. Μπνξείηε  λα δνθηκάζεηε ηελ πεξίθεκε sachertorte ζε έλα από ηα παξαδνζηαθά θαθέ ηεο πόιεο 
ή λα κεηαβνύκε ζηνλ πύξγν ηνπ Γνύλαβε (252 κ. ύςνο) γηα λα απνιαύζνπκε ηνλ θαθέ καο κε ζέα  ηελ πόιε ηεο 
Βηέλλεο θαη ηνπ Γνύλαβε. Άθημε ζην μελνδνρείν καο, δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
9η μέρα, ΒΗΔΛΛΖ – ΒΔΛΔΡΗΑ : Μεηά ην πξσηλό καο αλαρώξεζε γηα ηελ Βελεηία κέζσ Κξάηο κε ελδηάκεζεο 

ζηάζεηο. Άθημε ζηελ Βελεηία, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Καηά ηελ κίλη 
θξνπαδηέξα καο απνιαύζηε ηηο αλέζεηο ηνπ πινίνπ, γιεληήζηε ζηε ληίζθν ή γεπζείηε ηηο ζπεζηαιηηέ ηνπ ζεθ 
ζε έλα από ηα εζηηαηόξηα.  Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 
10η  μέρα, ΞΑΡΟΑ – ΑΘΖΛΑ : Άθημε ζηελ Πάηξα επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αζήλα  
Γνεηεπκέλε από ηελ πιεζώξα ησλ εληππώζεσλ ηνπ ηαμηδηνύ . 
 

ΡΗΚΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ :  595€ 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ : 
 Μεηαθνξέο κε πνιπηειή, θιηκαηηδόκελν πνύικαλ 
 Γηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4*& 3* 
 Ηκηδηαηξνθή  
 Γώξν Κξνπαδηέξα ζηνλ Μνιδάβα 
 Αξρεγόο – πλνδόο εθδξνκήο 
 Σνπηθνί ειιελόθσλνη μελαγνί Βνπδαπέζηε – Πξάγα - Βηέλλε  

 Κακπίλεο 4θιηλεο εζσηεξηθέο ΑΒ4 κε κπάλην, wc , Βελεηία - Πάηξα 
 Αζθάιεηα Αζηηθήο επζύλεο 
 Γεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ  

 
ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ : Δίζνδνη ζηα κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, Σα πνηά ζηα δείπλα, Όηη αλαθέξεηαη ζην 
πξόγξακκα ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ : Η εθδξνκή εθηειείηαη θαη αεξνπνξηθώο,  9 ΗΜΔΡΔ,  ΑΘΗΝΑ - ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 
 
 


