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ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΣΩΡΤΧΙΑ ΒΙΕΛΙΣΚΑ - ΑΟΤΒΙΣ - ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  
 

1 & 24 ΑΤΓΟΤΣΟΤ                                                                                        10 ΗΜΕΡΕ 

1η ΜΕΡA,  ΑΘΗΝΑ – ΝΙ ή ΚΡΟΤΕΒΑΣ  (850 χλμ) :  Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί, επιβίβαςθ ςτο 
ποφλμαν και αναχϊρθςθ από τθν πόλθ μασ. Με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο δρόμο για καφζ και φαγθτό, άφιξθ ςτα 
ςφνορα, όπου κα γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και διζλευςθ. Συνεχίηουμε για το Νισ και άφιξθ ςτο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
2η ΜΕΡΑ,  ΝΙ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  590 (χλμ) : Ρρωινό και αναχϊρθςθ για Βουδαπζςτθ. Ρρϊτθ ςτάςθ 
ςτθν πανζμορφθ πρωτεφουςα τθσ Σερβίασ το Βελιγράδι. Σφντομθ επίςκεψθ για μία γνωριμία με τθν πόλθ!  Τα 
περιςςότερα αξιοκζατα του Βελιγραδίου ςυγκεντρϊνονται ςτθν παλιά πόλθ. Το πιο γνωςτό και ωραίο ςθμείο τθσ 
παλιάσ πόλθσ είναι το φροφριο Kalemegdan το οποίο ζχει μετατραπεί ςε ζνα μεγάλο φανταςτικό πάρκο και 
περιλαμβάνει πολλά αξιοκζατα όπωσ το ςτρατιωτικό μουςείο, τον ηωολογικό κιπο αλλά και ωραία κζα ςτθν 
πόλθ και ςτουσ ποταμοφσ Δοφναβθ και Σάββα.  Ράρα πολφ κοντά ςτο φροφριο βρίςκεται θ πλατεία Δθμοκρατίασ, 
μια μεγάλθ και εντυπωςιακι πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δοφμε επίςθσ τον πφργο όπου εκτελζςτθκε ο ιγασ 
Φεραίοσ, που μοιάηει µε τον Λευκό Ρφργο τθσ Θεςςαλονίκθσ, ο επονομαηόμενοσ πφργοσ Νεµπόιςα, ο οποίοσ 
χτίςτθκε το 1460 και το όνομα του ςθμαίνει «ατρόμθτοσ», διότι κατείχε καίρια κζςθ εκτόσ του βαςικοφ 
οχυρωματικοφ ςυςτιματοσ τθσ πόλθσ του Βελιγραδίου. Μετά τθν κατάκτθςθ τθσ περιοχισ από τουσ Οκωμανοφσ, 
ο πφργοσ χρθςιμοποιικθκε ωσ φυλακι. Κι εκεί βρικε τον κάνατο ο ιγασ Φεραίοσ το 1798, ενϊ αγωνιηόταν για 
τθν οργάνωςθ του απελευκερωτικοφ αγϊνα. 
Η μετατροπι του πφργου ςε μουςείο υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ µμεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ 
Σερβίασ και δρομολογικθκε το 2007. Συνεχίηουμε για τα ςφνορα τθσ Ουγγαρίασ ςτθν πόλθ  Σζγκετ.  Το απόγευμα 
άφιξθ ςτθν πανζμορφθ πόλθ τθσ Βουδαπζςτθσ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτζρευςθ 
3η ΜΕΡΑ, ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΞΕΝΑΓΗΗ : Ρρωινό και αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για ξενάγθςθ ςτθν 
πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ, που είναι χωριςμζνθ από το Δοφναβθ ςτθ Βοφδα και Ρζςτθ. Θα δοφμε τον 
κακεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τθν πλατεία των Ηρϊων, το κοινοβοφλιο, τουσ πφργουσ των Ψαράδων, τθν 
εκκλθςία του Αγ. Ματίασ με ωραιότατα Βιτρϊ. Επίςθσ κα δοφμε το Εκνικό μουςείο τθσ Ουγγαρίασ, το μοναδικό 
μουςείο Καλϊν Τεχνϊν με ζργα Ελ Γκρζκο, αφαζλλο, Τιντορζττο, Λεονάρντο Ντα Βίτςι, Μπρζγκελ, Σζηάν, κ.τ.λ. 
και τθ μαγευτικι Ππερα τθσ Βουδαπζςτθσ. Από το λόφο Γκζλερτ ςτθ Βοφδα  μποροφμε να απολαφςουμε 
πανοραμικά τθν πόλθ, αλλά και να περιπλανθκοφμε ςτα μεςαιωνικά δρομάκια τθσ παλιάσ πόλθσ. Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ προτείνουμε μια ρομαντικι κρουαηιζρα με το καραβάκι ςτο Δοφναβθ, 
διαςχίηοντασ το φωταγωγθμζνο μαργαριτάρι του, τθν Βουδαπζςτθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
4η ΜΕΡΑ,  ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ –  ΛΟΒΑΚΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ.  (390χλμ) : Ρρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ 
για τα ςφνορα  Σλοβακίασ. Θα διατρζξουμε όλθ τθν χϊρα και κα ζχουμε ςτάςθ και ςχετικι παραμονι ςτθν 
όμορφθ Banska Bystrica. Συνεχίηουμε για τθν  παλιά βαςιλικι πρωτεφουςα τθσ Ρολωνίασ, τθν Κρακοβία. είναι 
μια από τισ πιο κομψζσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ, με θλικία πάνω από 1,000 χρόνια. Θεωρείται θ καρδιά & θ ψυχι τθσ 
Ρολωνίασ, πατρίδα πολλϊν από τουσ ςθμαντικότερουσ καλλιτζχνεσ, ςυγγραφείσ, μουςικοφσ, ςκθνοκζτεσ & ζδρα 
ενόσ από τα πιο παλιά πανεπιςτιμια του κόςμου. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Χρόνοσ 
ελεφκεροσ για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
5η ΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΒΙΑ  - ΞΕΝΑΓΗΗ  – ΑΛΑΣΟΡΤΧΕΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ. : Ρρωινό. Ακολουκεί ξενάγθςθ τθσ Κρακοβίασ. 
Είναι μια από τισ λίγεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ρολωνίασ που δεν καταςτράφθκαν από τουσ παγκόςμιουσ πολζμουσ 
του 20ου αι. & θ άριςτα διατθρθμζνθ Ρλατεία τθσ Αγοράσ & ο λόφοσ του Κάςτρου τθν κάνουν πιο δελεαςτικι 
πόλθ. Σχεδόν όλα τα αξιοκζατά τθσ μπορεί να τα δει κανείσ περπατϊντασ, αφοφ οι πιο πολλοί δρόμοι τθσ παλιάσ 
πόλθσ είναι πεηόδρομοι. Ραρ’ όλο το ιςτορικό τθσ παρελκόν που κακρεφτίηεται ςτισ εκκλθςίεσ, τα μουςεία, τα 
μνθμεία, θ Κρακοβία είναι μια ςφγχρονθ, ηωντανι πόλθ. Στθ ςυνζχεια, αναχϊρθςθ για εκδρομι ςτα 
αλατωρυχεία. Τα θλικίασ 700 χρόνων αλατωρυχεία είναι ςτθ Βιζλιτςκα, προςτατευόμενα από τθν  UNESCO, 15 
χλμ. Ν.Α τθσ Κρακοβίασ & αποτελοφν μια εκπλθκτικι, υπόγεια εμπειρία. Τα αλατωρυχεία τθσ αποτελοφν 
μοναδικό κειμιλιο ςτθν ιςτορία των ορυχείων. Οι υπόγειεσ ςτοζσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται εκκλθςίεσ ςκαλιςτζσ 
πάνω ςτο αλάτι, μικρζσ φωςφορίηουςεσ λίμνεσ και τα ξφλινα υποςτυλϊματα των ςτοϊν τα οποία είναι αλθκινά 



καλλιτεχνιματα μαραγκϊν τθσ παλιάσ εποχισ, προςδίδουν ςτο αλατωρυχείο μια γοθτεία θ οποία παρακινεί τουσ 
ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο, εδϊ και αιϊνεσ να καυμάςουν αυτό το μοναδικό ζργο τζχνθσ. Επιςτροφι ςτθν 
Κρακοβία. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
6η ΜΕΡΑ,  ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΤΒΙΣ- ΠΡΑΓΑ. 540 (χλμ) : Ρρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για το 
Άουςβιτσ. κα επιςκεφκοφμε το μουςειακό χϊρο Άουςβιτσ/ Μπιρκενάου, ζνα από τα μεγαλφτερα ςτρατόπεδα 
ςυγκζντρωςθσ των Ναηί, όπου βρικαν τραγικό κάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά τθν διάρκεια του 2ου 
Ραγκοςμίου Ρολζμου. Συνεχίηουμε το δρόμο μασ με άφιξθ ςτθν Ρράγα. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ 
ςτα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
7η ΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΗ – ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΣΟΝ ΜΟΛΔΑΒΑ : Μετά το πρωινό μασ κα ξεκινιςουμε για τθν 
ξενάγθςθ μασ ςτο ςθμαντικότερο μνθμείο τθσ Ευρϊπθσ, ςτθν Μικρι πόλθ (μάλα ςτράνα) και τθν παλιά πόλθ. Θα 
καυμάςουμε το επιβλθτικό κάςτρο Χρατςάνι, παλαιό ανάκτορο των βαςιλζων τθσ Βοθμίασ, τον κακεδρικό ναό, 
το μοναςτιρι Λορζττο, τον πφργο τθσ πυρίτιδασ, το Γκζτο, τισ μινιατοφρεσ των αλχθμιςτϊν, τον πφργο του ιππότθ 
Ντάλιμορ και τθν γοτκικι γζφυρα του Καρόλου ϋΔ κοςμθμζνθ με 37 αγάλματα αγίων. Θα καταλιξουμε ςτθν 
πλατεία με το φθμιςμζνο Αςτρονομικό ρολόι και το Δθμαρχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Το μεςθμζρι  κρουαηιζρα ςτον 
Μολδάβα. Απόγευμα ελεφκερο.  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο,  Διανυκτζρευςθ. 
8η ΜΕΡΑ,  ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  - ΞΕΝΑΓΗΗ  (330χλμ) : Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για τθν πόλθ τθσ μουςικισ τθν 
ΒΙΕΝΝΗ. Ξεκινϊντασ από τθν κρατικι Ππερα, τα δφο Δίδυμα μουςεία, Φυςικισ Ιςτορίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ. 
Συνεχίηοντασ τθν ξενάγθςθ μασ ςτθ δακτφλιο λεωφόρο (Ring),κα απολαφςουμε τα χειμερινά ανάκτορα των 
Αψβοφργων ΧΟΦΜΡΟΥΓΚ, το μεγαλοπρεπζσ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ζργο του μεγάλου Δανοφ αρχιτζκτονα Θεόφιλου 
Χάνςεν- και το νζο γοτκικό Δθμαρχείο. Ακολουκοφν το κρατικό κζατρο και το Ρανεπιςτιμιο τθσ πόλθσ. Στθ 
ςυνζχεια κα επιςκεφτοφμε τον μεγαλοπρεπι Κακεδρικό Ναό τθσ Βιζννθσ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Ο ναόσ αυτόσ 
είναι γοτκικοφ ρυκμοφ και δεςπόηει ςτθν κεντρικι Ρλατεία τθσ πόλθσ. Επίςθσ από τθν πλατεία αυτι ξεκινάει ζνασ 
από τουσ πιο όμορφουσ και ακριβοφσ δρόμουσ του κόςμου θ περίφθμθ Kδrten Stasse. Τελευταία ςτάςθ μασ ςτθ 
ςθμερινι ξενάγθςθ κα αποτελζςουν τα κερινά ανάκτορα των Αψβοφργων, γνωςτό και ωσ ΣEΝΜΡΟΥΝ. Εδϊ κα 
ζχουμε τθν ευκαιρία να ξεναγθκοφμε ςτα ςαράντα ςπουδαιότερα δωμάτια του παλατιοφ απολαμβάνοντασ και 
ξαναηϊντασ τθν εποχι τθσ Μαρία Θθρεςίασ, του Φραγκίςκου Ιωςιφ και τθσ Ρριγκίπιςςασ Σίςςυσ. Μετά το τζλοσ 
τθσ ξενάγθςθ χρόνοσ ελεφκεροσ. Μπορείτε  να δοκιμάςετε τθν περίφθμθ sachertorte ςε ζνα από τα 
παραδοςιακά καφζ τθσ πόλθσ ι να μεταβοφμε ςτον πφργο του Δοφναβθ (252 μ. φψοσ) για να απολαφςουμε τον 
καφζ μασ με κζα  τθν πόλθ τθσ Βιζννθσ και του Δοφναβθ. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
9η  ΜΕΡΑ , ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΚΡΑΚΟΤΕΒΑΣ ή ΝΙ (820χλμ) : Μετά το πρωινό μασ αναχϊρθςθ για τθν 
Σερβία , παρακάμπτοντασ το Βελιγράδι με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για το Κρακοφςεβατσ ι Νίσ . Τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο μασ, δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
10η  ΜΕΡΑ, ΚΡΑΚΟΤΕΒΑΣ ή ΝΙ  – ΑΘΗΝΑ  (850χλμ) : Μετά το πρωινό μασ αναχϊρθςθ για Ακινα  με 
ενδιάμεςεσ ςτάςεισ, γεμάτοι εντυπϊςεισ και αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 
 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :  565,00 € 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Μεταφορζσ με πολυτελι,  κλιματιηόμενα ποφλμαν 
 Διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4*& 3* 
 Ημιδιατροφι  
 Δϊρο Κρουαηιζρα ςτον Μολδάβα 
 Αρχθγόσ – Συνοδόσ εκδρομισ 
 Τοπικοί ελλθνόφωνοι ξεναγοί Βουδαπζςτθ – Ρράγα - Βιζννθ  
 Αςφάλεια Αςτικισ ευκφνθσ 
 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων  

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Είζοδοι ζηα μοσζεία και αρταιολογικούς τώροσς, Τα ποηά ζηα δείπνα, Όηι αναθέρεηαι 

ζηο πρόγραμμα ζαν προαιρεηικό ή προηεινόμενο. 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ  9 ΗΜΕΡΕ,  ΑΘΗΝΑ - ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  

 

 


