
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 
Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα 
πάρουμε μια πρώτη γεύση από την μοναδικά στολισμένη πόλη και 
κάθε απαραίτητη πληροφορία από τον συνοδό μας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση 
στην πόλη του μπαρόκ και της μουσικής. Στην περιήγησή μας 
βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής 
τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε 
του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα 
τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος 
του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου 
βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο 
του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην 
περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). 
Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό 
ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των 
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο 
απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε 
(εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική 
γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και 
της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον 
περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην 
Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathaus-
platz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά 
«γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα 
ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Το βράδυ 
ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης 
γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου. 

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ  
RATHAUSPLATZ - ICE SKATING 
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η 
θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα 
έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό 
συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα 
αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς 
κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη 
συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά 
περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου 
Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 
όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα 
Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική 
λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της 
χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το 
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το 
σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για 
κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice 
skating! Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του 
αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες 
στον πάγο! 
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Ένα ταξίδι για εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τις 2 
υπέροχες πόλεις και τις γύρω περιοχές, με ιδανικές 
πτήσεις και 2 διαφορετικούς συνδυασμούς ξενοδοχείων. 

ΒουδαπέστηΒιέννη

Απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Βιέννη & επιστροφή από Βουδαπέστη

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - BORKATAKOMBA
Πρωινό στο ξενοδοχείο και έχοντας πάρει μια καλή γεύση από την Βιέννη 
αναχωρούμε για την γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας την περίφημη 
Μπρατισλάβα. Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κτίριο της φιλαρμονικής, το 
εθνικό θέατρο, θα διαβούμε τη βασιλική οδό, την πύλη του πρίγκηπα Μιχαήλ 
και την πλατεία του δημαρχείου. Συνεχίζουμε για την τρίτη πρωτεύουσα 
που θα επισκεφτούμε σήμερα, αυτή της Ουγγαρίας. Θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια πρώτη βόλτα στην 
κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα. Η βραδινή μας πρόταση είναι δείπνο στην 
παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα 
μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με συνοδεία 
τσιγγάνικης μουσικής και τοπικό παραδοσιακό  show. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - VAJDAHUNYAD CASTLE  
DANUBE CRUISE 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την γνωριμία με 
την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, 
το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο 
Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το 
πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην 
βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των 
Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, 
πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί 
δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε 
το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με 
υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, 
με το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο. Στη 
συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdahunyad 
Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! Χτισμένο το 
1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα 
στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και 
περιλαμβάνεται στο Top 10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το 
Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο της πόλης, στη λίμνη 
που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα μετατρέπεται σε μια 
πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με 
χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη.

6η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ο χρόνος είναι στη διάθεσή 
σας για να κάνετε τις επισκέψεις που εσείς επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι 
εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πρόταση-πληροφορία. Το μεσημέρι 
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την 
πτήση επιστροφής.  

Vajdahunyad Castle
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Αναχ. Ξενοδοχείο
Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία  
Ωράρια πτήσεων

21/12

WIMBERGER 4*/ Βιέννη 

COURTYARD BY MARRIOTT  
CITY CENTER 4* / Βουδαπέστη

395 265 540
RYANAIR 

ΘΕΣ - BIENNH 21.40 - 22.35 
 

WIZZAIR 
ΒΟΥΔ - ΘΕΣ 15.25 - 18.00
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 

(διαστ.40χ20χ25cm) &  
1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα

HILTON VIENNA 5*/ Βιέννη

MARRIOTT BUDAPEST 5* / Βουδαπέστη
495 420 740

Σύνολο φόρων +145 ευρώ
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

- Όλα τα ξενοδοχεία είναι κεντρικά.


