
Αναλυτικά το πρόγραμμα : 
 

6 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΟ/ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΒΙΕΝΝΗ –ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – 

ΝΙΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 03/01/2019  έως 08/01/2019 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και πτήση για Βιέννη. Άφιξη στο αεροδρόμιο της 

Βιέννης επιβίβαση στο πούλμαν και πρώτη γνωριμία με την πόλη . Άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ  
Πρωινό  μπουφέ. Επιβίβαση στο πούλμαν και περιήγηση για να δούμε την κρατική Όπερα, τα Δίδυμα 

μουσεία και στη συνέχεια τη Δακτύλιο Λεωφόρο (Ring). Θα απολαύσουμε τα χειμερινά ανάκτορα των 
Αψβούργων (Hofburg), το μεγαλοπρεπές Κοινοβούλιο, έργο του μεγάλου Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου 
Χάνσεν και το νεογοτθικό Δημαρχείο. Ακολουθούν το κρατικό Θέατρο και το Πανεπιστήμιο της πόλης! 
Φτάνοντας στην πλατεία Ζίγκμουντ Φρόυντ θα παρατηρήσουμε την εκκλησία των ευχαριστιών(Votiv Kirche),  
το Χρηματιστήριο της πόλης και θα καταλήξουμε στο κανάλι του Δούναβη και την πλατεία 
Σουηδίας(Schwedenplatz). Θα επισκεφθούμε την γειτονιά των Ελλήνων με τούς δύο ελληνορθόδοξους ναούς, 
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου. Ο ναός αυτός δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της πόλης(Stephansplatz). Επίσης από την 
πλατεία αυτή ξεκινάει ένας από τους πιο όμορφους και ακριβούς δρόμους του κόσμου η περίφημη Kärten 
Strasse. Τελευταία στάση  στη σημερινή ξενάγηση θα αποτελέσουν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων, 
γνωστά και ως Schönbrunn. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ –ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (243 χλμ) 
Πρωινό  μπουφέ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, την πόλη που χτυπάει η 

καρδιά της Σλοβακίας. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και πρώην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας η οποία στέκει 
φιλόξενη και στις δύο όχθες του Δούναβη. Θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων, το ιστορικό κέντρο, το παλιό 
Δημαρχείο που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα – σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο -, το παλάτι και τον 
Καθεδρικό Ναό. Λίγος χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το «Διαμάντι του Δούναβη» την Βουδαπέστη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  
Πρωινό  μπουφέ. Επιβίβαση στο πούλμαν και περιήγηση στην πόλη. Η «Βασίλισσα του Δούναβη», είναι 

μία από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Αποτελεί μια μητρόπολη όπου το τεράστιο ιστορικό 
παρελθόν της γίνεται ένα με το σύγχρονο και μοντέρνο παρόν της με αποτέλεσμα όλα σε αυτήν την πόλη να 
μοιάζουν ιδανικά και αρμονικά συνδυασμένα. Στην πραγματικότητα όμως, η κοσμοπολίτικη αυτή πρωτεύουσα 
είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο εντελώς διαφορετικών πόλεων: της Βούδας, στη δυτική όχθη του 
Δούναβη, και της Πέστης, η οποία βρίσκεται στην απέναντι όχθη. Οι δύο αυτές πόλεις αναπτύχθηκαν 
ξεχωριστά, ώσπου χτίστηκε η πρώτη κρεμαστή γέφυρα της πόλης, η Chain Bridge και τις ένωσε. Το 1873 οι δύο 
πόλεις, η πρώτη χτισμένη σε λόφους ενώ η δεύτερη απόλυτα επίπεδη, έγιναν ένα και μαζί προσφέρουν μέχρι 
και σήμερα αρχιτεκτονικό πλούτο και απίστευτη φυσική ομορφιά.  Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα 
τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πανέμορφη, φιλόξενη και 
«ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη πόλη. Θα  θαυμάσουμε  το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, 
τη Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο των 
Ψαράδων που είναι  σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο. 
Διανυκτέρευση 

5η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΙΣ (613 χλμ.) 
Πρωινό μπουφέ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Σερβία και την πόλη Νις. . Άφιξη και 

τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ  – ΑΘΗΝΑ (878 χλμ.) 
Πρωινό μπουφέ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πόλη μας .Άφιξη στην Αθηνά αργά το 

βράδυ με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και προαιρετικό γεύμα. 
 
 
 
 



Στις τιμές περιλαμβάνονται: 
1. Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές,  με  σύγχρονο κλιματιζόμενο υπερυψωμένο τουριστικό λεωφορείο 
τελευταίας τεχνολογίας 
2. Έμπειρος  οδηγός  με άριστη γνώση των  δικτύων των πόλεων και επαγγελματική αδεία οδήγησης. 
3. Διόδια αυτοκινητοδρόμων  και έξοδα παρκινγκ. 
4. Αεροπορικά  εισιτήρια με ναυλωμένη πτήση ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ(αναμονή ωρών πτήσης) 
5. Διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
6. Περιηγήσεις ,ξεναγήσεις εκδρομές συμφώνα με το πρόγραμμα. 
7. Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
8. Ημιδιατροφή καθημερινά 
9. Τοπικοί δημοτικοί φόροι  
10. Έμπειρος    –  συνοδός   του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της  εκδρομής 
11. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη. (74646 / 115307) 
12.  Φ.Π.Α. εκδρομής 
13. Φόροι αεροδρόμιου και επίναυλος καύσιμων 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Ποτά, Αχθοφορικά, Είσοδοι μουσείων, αλατωρυχείων και αρχαιολογικών χώρων. 
• Ότι αναφέρετε στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο  
 

 


