
  
ΠΕΜΠΤΗ – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ:     
   Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση  14:40 με απ’ ευθείας ειδική 
πτήση της AEGEAN AIRLINES για Βουδαπέστη.   

Άφιξη στην πρωτεύουσα των 
Μαγυάρων. Μετά από μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη θα 
καταλήξουμε στο Ξεν/χειο μας 
στο κέντρο της . Μπορούμε να 
συνεχίσουμε την πρώτη γνωριμία 
με την πόλη κάνοντας ένα 
ρομαντικό περίπατο στους 
γραφικούς πεζόδρομους της 
Βουδαπέστης για να καταλήξουμε 
σε ένα από τα πολλά όμορφα 
εστιατόρια, για δείπνο.    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
  Πρωινό και ξεκινάμε με ξενάγηση στην Πέστη αρχίζοντας από τη μεγάλη πλατεία των Ηρώων 
και το εντυπωσιακό άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ. Σε αυτή την πλατεία φιλοξενούνται τα 
αγάλματα των βασιλέων της χώρας. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη 
μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Μεγάλη εντύπωση 
προκαλεί η εσωτερική διακόσμησή της καθώς και το 
παρεκκλήσι του ναού στο οποίο βρίσκεται το δεξί χέρι 
του Αγίου.  Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη όπου 
θα θαυμάσουμε τις ιδιαίτερης ομορφιάς γέφυρες και 
καταλήγουμε στην πλευρά της Βούδα. Εκεί, θα μας 
εντυπωσιάσει το Κάστρο, ο Πύργος των Ψαράδων και ο 
Ιστορικός Ναός του Αγ. Ματτία ο οποίος δεσπόζει στο Βόρειο τμήμα της συνοικίας του Κάστρου. 
Επόμενος σταθμός μας ο Λόφος του Γκέλλερτ και η Ακρόπολη, ‹‹Citadella››, με το άγαλμα της 
Ελευθερίας από τον οποίο μπορούμε να απολαύσουμε τη μοναδική θέα της Βούδα και της 
Πέστης. Κρουαζιέρα στον Δούναβη  
ΣΑΒΒΑΤΟ– 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
– ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ -VACIUTCA:  

  Πρωινό και 
ακολουθεί ξενάγηση 
(εσωτερικά) στο 
Κοινοβούλιο για να 
γνωρίσουμε, μαζί με 
τον ελληνόφωνο ξεναγό 
μας, τον πλούσιο 
εσωτερικό του 
διάκοσμο, την Αγία 

Κορώνα, το Σκήπτρο της Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της 
Εξουσίας. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα έχουμε την 
ευκαιρία να αγοράσουμε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα,  

 
καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά. Συνεχίζουμε για το κυριότερο σημείο της 
χριστουγεννιάτικης Βουδαπέστης το οποίο είναι η πλατεία Vörösmarty, στην καρδιά της πόλης, 
στο τέλος της Váciutca. Μια χριστουγεννιάτικη αγορά η οποία στήνεται εκεί με 122 πάγκους 
πάνω στους οποίους θα βρούμε χειροποίητα 
προϊόντα και τρόφιμα. Εκεί θα κάνουμε ένα 
γαστρονομικό ταξίδι σε όλες τις παραδοσιακές 
γεύσεις της Ουγγαρίας. Αξίζει να δοκιμάσουμε 
σούπα γκούλας μέσα σε ψωμί, γεμιστό λάχανο, 
στρούντελ, ψητά λουκάνικα, κρέατα & 
χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Ξεχωρίζουν τα 
kürtöskalác, που είναι γλυκά με φύλλο, σε 
κυλινδρικό σχήμα, με καταγωγή από την 
Τρανσυλβανία. Σερβίρονται με διάφορες 
επικαλύψεις, όπως ζάχαρη, καρύδια, καρύδα 
και σοκολάτα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο στη διάθεσή μας. 
ΚΥΡΙΑΚΗ – 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – «ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
ΓΕΥΜΑ»:  
  Πρωινό. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το 
χωριό των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά 
καταστήματα, η περιοχή φημίζεται για τα καλά κρασιά. Συνεχίζουμε για το Βίσσεγκραντ, το 
ιστορικό αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο 
ανά την Ευρώπη βασιλικό ανάκτορο του, σώζονται μόνο λίγα ερείπια. Η αναγεννησιακού ρυθμού 
επίσημη αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλιά σχέδια. Στη συνεχεία θα απολαύσουμε 

το γεύμα μας σαν “βασιλιάδες” στο 
αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance». 
Ακολουθεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη 
γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη 
και θα περάσουμε από την Ουγγαρία στη 
Σλοβακία και συγκεκριμένα στην πόλη 
Στούροβο. Από εκεί θα απολαύσουμε το θέαμα 
που προσφέρει ο Δούναβης και θα 
εντυπωσιαστούμε από τον Άγιο Στέφανο 
φωτισμένο στον απέναντι λόφο της Ουγγαρίας. 

Επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη. 
ΔΕΥΤΕΡΑ – 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ:  
  Πρωινό. Ελεύθερη ημέρα για να χαρούμε την υπέροχη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
ακολουθώντας τις πολύτιμες συμβουλές του ξεναγού μας.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
απογευματινή πτήση επιστροφής για Αθήνα.  Οι πλούσιες εικόνες από την όμορφη Βουδαπέστη 
θα συνοδέψουν το ταξίδι της επιστροφής μας. Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε πολλούς λόγους για 
να επισκεφθούμε ξανά τη Βουδαπέστη! 
 
Σημείωση: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν 



 


