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5ήμερη εκδρομή
Βουδαπέςτη – Βιέννη
19 - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1η ημέπα Φλώπινα - Βοςδαπέζηη
Αλαρώξεζε από ην λέν πάξθν ζηηο 04.00 π.κ. γηα ηα ζύλνξα Νίθεο. Έιεγρνο. Σπλερίδνπκε δηα κέζσ ησλ
ρσξώλ ησλ Σθνπίσλ θαη ηεο Σεξβίαο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε, θαγεηό θαη θαθέ
θζάλνπκε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο ηελ Βνπδαπέζηε. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν,
Γηαλ/ζε.
2η ημέπα Βοςδαπέζηη (ξενάγηζη πόληρ)
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πεξηήγεζε ηεο πόιεο όπνπ ζα δνύκε ηελ κλεκεηώδε πιαηεία ησλ Ηξώσλ,
ηνλ Καζξεδηθό λαό ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ, ηελ επηβιεηηθή Όπεξα, ην νγθώδεο Μπαξόθ Κνηλνβνύιην, ηα
θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα, ηηο γέθπξεο πνπ ελώλνπλ ηελ Βνύδα κε ηελ Πέζηε. Καηόπηλ ζα πεξάζνπκε ζηε
Βνύδα από ηελ γέθπξα ησλ Λεόλησλ. Από ηνλ ιόθν ηνπ Γθέιεξη ζα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο
Βνύδα θαη ηεο Πέζηεο. Θα δνύκε ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο θαη ην θάζηξν ηεο Τζηηαληέια, ζα
επηζθεθζνύκε ηνλ ιόθν ησλ ςαξάδσλ κε ηα θάζηξα θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Μαηίαο ζηελ νπνία γηλόηαλ νη
ζηέςεηο ησλ βαζηιέσλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γεύκα. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα βόιηα ζηα καγαδηά ή
έλαλ απνγεπκαηηλό θαθέ ζην πεξίθεκν NEW YORK CAFÉ. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε δηαζθέδαζε κε
ηζηγγάληθα βηνιηά. Γηαλ/ζε
3η ημέπα Βιέννη (πποαιπεηική)
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ πόιε ηεο κεισδίαο θαη ηνπ βαιο. Σηελ μελάγεζή καο ζα δνύκε ηελ Όπεξα,
ην θνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ηηο εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ θαη Καξόινπ, ηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα ηνπ
Χόθκπνπξγθ , ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο, ην πεξίθεκν αλάθηνξν ηνπ Σελκπξνύλ θαη ην
αλάθηνξν ηνπ Μπειβεληέξε. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη κεζεκεξηαλό γεύκα. Δπηζηξνθή ζηελ
Βνπδαπέζηε, δείπλν. Γηαλ/ζε.
4η ημέπα Παπαδοςνάβια σωπιά
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα νινήκεξε εθδξνκή γηα λα επηζθεθζνύκε ηηο Παξαδνπλάβηεο κεζαησληθέο
πόιεηο ηεο Οπγγαξίαο. Πξώηε ζηάζε ν Άγηνο Αλδξέαο έλα γξαθηθό ρσξηό θαη ηόπνο ησλ θαιιηηερλώλ.
Σπλερίδνπκε γηα ην Έζηεξγθνκ, πξώηε πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο θαη γελέηεηξα ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ. Θα
δνύκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο πόιεο θαη ην ζεζαπξνθπιάθην. Δπηζηξνθή ζηελ Βνπδαπέζηε. Γείπλν. Γηα ην
βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα θιείζεηε ηελ εθδξνκή ζαο κε κηα θξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε, όπνπ ζα
απνιαύζεηε ην πνηό ζαο ζπλνδεία κνπζηθήο θαη απνιακβάλνληαο ηελ επηβιεηηθά θσηαγσγεκέλε
Βνπδαπέζηε. Γηαλ/ζε.
5η ημέπα
Πξσηλό θαη αλαρσξνύκε γηα ηελ επηζηξνθή θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο θαζ’ νδώλ. Άθημε αξγά ην
βξάδπ ζηελ πόιε καο γεκάηνη κε όκνξθεο θαη θαιέο εληππώζεηο.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ-ΤΡΙΚΛΙΝΟ : 275 €
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 Μεηαθνξά κε ζύγρξνλν θιηκαηηδόκελν πνύικαλ.
 4 δηαλ/ζεηο ζε μελνδνρείν κε εκηδηαηξνθή.
 Ξελαγήζεηο όπσο έρεη ην πξόγξακκα.
 Διιελόθσλνο μελαγόο .
 Αξρεγόο – ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
o Δηζόδνπο ζε κνπζεία, επηπιένλ γεύκαηα θαη όηη αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα σο πξναηξεηηθό.
o Φόξνο δηακνλήο : 8 €
Σαρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Τηλ: 2385044965 Φαξ: 2385044970
Τηλ: 2386500821 Φαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

