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25η ΜΑΡΣΙΟΤ
5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Βουδαπέςτη - Βιέννη
21-25 Μαρτίου
1η ημζρα Φλώρινα - Βουδαπζςτη
Αναχϊρθςθ από το νζο πάρκο ςτισ 04.00 π.μ. για τα ςφνορα Νίκθσ. Ζλεγχοσ. Συνεχίηουμε δια μζςω των χωρϊν των
Σκοπίων και τθσ Σερβίασ και με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, φαγθτό και καφζ φκάνουμε ςτθν
πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ τθν Βουδαπζςτθ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, Διαν/ςθ.
2η ημζρα Βουδαπζςτη (ξενάγηςη πόλησ)
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν περιιγθςθ τθσ πόλθσ όπου κα δοφμε τθν μνθμειϊδθ πλατεία των Ηρϊων, τον
Κακρεδικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τθν επιβλθτικι Όπερα, το ογκϊδεσ Μπαρόκ Κοινοβοφλιο, τα καλοδιατθρθμζνα
κτίρια, τισ γζφυρεσ που ενϊνουν τθν Βοφδα με τθν Πζςτθ. Κατόπιν κα περάςουμε ςτθ Βοφδα από τθν γζφυρα των
Λεόντων. Από τον λόφο του Γκζλερτ κα απολαφςουμε τθν πανοραμικι κζα τθσ Βοφδα και τθσ Πζςτθσ. Θα δοφμε το
άγαλμα τθσ Ελευκερίασ και το κάςτρο τθσ Τςιταντζλα, κα επιςκεφκοφμε τον λόφο των ψαράδων με τα κάςτρα και
τθν εκκλθςία του Ματίασ ςτθν οποία γινόταν οι ςτζψεισ των βαςιλζων. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Γεφμα. Χρόνοσ
ελεφκεροσ για μια βόλτα ςτα μαγαηιά ι ζναν απογευματινό καφζ ςτο περίφθμο NEW YORK CAFÉ. Για το βράδυ ςασ
προτείνουμε διαςκζδαςθ με τςιγγάνικα βιολιά. Διαν/ςθ
3η ημζρα Βιζννη ( Προαιρετική εκδρομή )
Πρωινό και αναχωροφμε τθν προαιρετικι εκδρομι ςτθν πόλθ τθσ μελωδίασ και του βαλσ. Στθν ξενάγθςι μασ κα
δοφμε τθν Όπερα, το κοινοβοφλιο, το Δθμαρχείο, τισ εκκλθςίεσ του Αγίου Στεφάνου και Καρόλου, τα χειμερινά
ανάκτορα του Χόφμπουργκ , τα κερινά ανάκτορα τθσ Μαρίασ Θθρεςίασ, το περίφθμο ανάκτορο του Σενμπροφν και
το ανάκτορο του Μπελβεντζρε. Χρόνοσ ελεφκεροσ για καφζ και μεςθμεριανό γεφμα. Επιςτροφι ςτθν Βουδαπζςτθ,
δείπνο. Διαν/ςθ.
4η ημζρα Παραδουνάβια χωριά
Πρωινό και αναχωροφμε για ολοιμερθ εκδρομι για να επιςκεφκοφμε τισ Παραδουνάβιεσ μεςαιωνικζσ πόλεισ τθσ
Ουγγαρίασ. Πρϊτθ ςτάςθ ο Άγιοσ Ανδρζασ ζνα γραφικό χωριό και τόποσ των καλλιτεχνϊν. Συνεχίηουμε για το
Ζςτεργκομ, πρϊτθ πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ και γενζτειρα του Αγίου Στεφάνου. Θα δοφμε τον κακεδρικό ναό τθσ
πόλθσ και το κθςαυροφυλάκιο. Επιςτροφι ςτθν Βουδαπζςτθ. Δείπνο. Για το βράδυ ςασ προτείνουμε να κλείςετε
τθν εκδρομι ςασ με μια κρουαηιζρα ςτον Δοφναβθ, όπου κα απολαφςετε το ποτό ςασ ςυνοδεία μουςικισ και
απολαμβάνοντασ τθν επιβλθτικά φωταγωγθμζνθ Βουδαπζςτθ. Διαν/ςθ.
5η ημζρα
Πρωινό και αναχωροφμε για τθν επιςτροφι κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κακ’ οδϊν. Άφιξθ αργά το βράδυ
ςτθν πόλθ μασ γεμάτοι με όμορφεσ και καλζσ εντυπϊςεισ.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ-ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 265 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν.
 4 διαν/ςεισ ςε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.
 Ξεναγήςεισ όπωσ έχει το πρόγραμμα.
 Ελληνόφωνοσ ξεναγόσ .
 Αρχηγόσ – ςυνοδόσ του γραφείου μασ.
 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ειςόδουσ ςε μουςεία, επιπλέον γεύματα και ότι αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό.
 Φόρος διανσκηέρεσζης ( 10 € )

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

