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 ΓΙΟΡΣΙΝΗ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  
4 ημζρεσ 

Χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ 
Παραδουνάβια χωριά 

Αναχωρήςεισ:   19    Δεκεμβρίου ΄19                                            

1η μζρα: ΑΘΗΝΑ –   ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ τθν  Βουδαπζςτθ . Επιβίβαςθ 

ςτο ποφλμαν και  αρχίηει θ ξενάγθςθ πόλθσ με τισ  οκτώ καυμαςτζσ γζφυρεσ που ςυνδζουν τθ Βοφδα και τθ 

Πζςτθ . Εδώ και περίπου 100 χρόνια ζχουν ενωκεί ςε μία πόλθ. Θα  δοφμε  το εντυπωςιακό κτίριο του 

Κοινοβουλίου, τθ Πλατεία Θρώων, τθ Γζφυρα των Αλυςίδων, τθν υπζροχι εκκλθςία του Αγ. Ματκαίου, το 

Πφργο των Ψαράδων που είναι το ςφμβολο τθσ πόλθ και τον λόφο Γκζλερτ  . Υπόλοιπο  θμζρασ ελεφκερθ ςτθ 

διάκεςθ ςασ  για να κάνετε τθ βόλτα ςασ ςτθν οδό Βάτςι Οφτςα με τα ωραία καταςτιματα και τθν μοντζρνα 

πλατεία Μαρτινζλι ι τθν πλατεία Βαροςμάρτι με το περίφθμο καφζ Ηερμπό. Για το βράδυ ςασ προτείνουμε 

να διαςκεδάςετε ςε τοπικι ταβζρνα με τςιγγάνικα βιολιά. Διανυκτζρευςθ 

2η μζρα:  ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν πρώτθ πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ, το Ζςτεργκομ,. όπου κα 

επιςκεφκοφμε το μθτροπολιτικό ναό τθσ πόλθσ, που ιταν μζχρι το 1976 από τουσ μεγαλφτερουσ ςτθν 

Ευρώπθ. Στο παραδοςιακό Σζντεντρε, κα επιςκεφκοφμε το Μουςείο τθσ γλφπτριασ Μαργκίτ  Κόβατσ και τθ 

μικρι ορκόδοξθ εκκλθςία του 1752, χτιςμζνθ από τον αρχιτζκτονα Μάγιερ-Χόφερ. Στθ ςυνζχεια κα 

περιπλανθκοφμε ςτο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπωσ χαρακτθριςτικά αποκαλείται ο Άγ. 

Ανδρζασ, όπου δεςπόηει και θ εκκλθςία του Αγίου Στεφάνου με τουσ βαςιλικοφσ τάφουσ. Επιςτροφι ςτο 

ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ.  
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3η μζρα : ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Και θμζρα ελεφκερθ ςτθν πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ. Διανυκτζρευςθ.  

 

4η μζρα:  ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ  – ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο  και  πτιςθ επιςτροφισ. 

 

         HOTEL IBIS CASTLE 3*                                                  EARLY BOOKING 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο                                         195  €                   245€ 

Σιμή κατ’ άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο                                   260  €        310€ 

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων & Go Box      175  €                 175€ 

 

HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4*                                         EARLY BOOKING 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο                                        235  €                   285€ 

Σιμή κατ’ άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο                                   325  €        375€ 

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων & Go Box      175  €                 175€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Βουδαπεςτθ – Ακινα με τθν Wizzair & Aegean Airlines. 

 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα.  

 Διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ.   

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά. 

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 

 Ελλθνόφωνοσ τοπικόσ ξεναγόσ ςτθν Βουδαπζςτθ.  

 Ζμπειρο Αρχθγό – Συνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Π.Α 

 Μια χειραποςκευι μζχρι 6 κιλά  

 Μια βαλίτςα μζχρι 10 κιλά 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων.  

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χώρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται,  ότι ρθτά αναφζρεται ςαν 
προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
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ΠΣΗΕΙ   

Αναχώρηςη  :    Ακινα – Bουδαπζςτθ   W6 2442       09.40 – 10.45 

Επιςτροφή    :    Βουδαπζςτθ   – Ακινα A3 4031        08.05 – 11.05  

ημείωςη  : Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει θ ςειρά που κα 

πραγματοποιθκοφν. 
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