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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχώρηση 24 Δεκεμβρίου 
       

         1η ημέρα: 24 Δεκεμβρίου  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος για πτήση προς Βουδαπέστη. 
Άφιξη και επιβίβαση σε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. Ξεκινάμε την 
ξενάγησή μας, με σκοπό την όσο πιο δυνατόν  ουσιαστική και συγχρόνως  
περιεκτική αποτύπωση της εικόνας, της πανέμορφης κόρης του Δούναβη. Η 
πόλη αποτελείται από την Βούδα και την Πέστη οι οποίες απλώνονται, η 
μεν Βούδα πάνω σε χαμηλούς λόφους, η δε Πέστη απέναντί της σε μεγάλη 
πεδιάδα.Στη μέση τη διασχίζει ο γαλάζιος Δούναβης.Θα αρχίσουμε την 
ξενάγησή από την Πέστη και την Πλατεία των Ηρώων στολισμένη με  
υπέροχα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Υστερα μέσω της οδού 
Αντράσσυ, ενός απ’τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης θα 
καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Η εκπληκτική Όπερα και το εντυπωσιακό Κοινοβούλιο στις όχθες του 
Δούναβη θα μας μείνουν αποτυπωμένα στις μνήμες μας.Ύστερα 
διασχίζοντας τη γέφυρα της Αλυσίδας θα βρεθούμε στην Βούδα για να 
δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, την θαυμαστή εκκλησία του Ματτίας, 
καθώς και το λόφο  του Γκέλλερτ με την εκπληκτική θέα από την Citadella. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε παραδοσιακό 
εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά, τοπικούς χορούς, εκλεκτά εδέσματα και 
<<Αίμα Ταύρου>>. 

 
2η ημέρα: 25 Δεκεμβρίου  
Μετά το πρωινό σας, ελεύθερη ημέρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε τις 
Χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης. Επίσης το εκπληκτικό καφέ 
Gerbeaud  στην καρδιά της πόλης με τα υπέροχα γλυκά του και την 
ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
3η ημέρα: 26 Δεκεμβρίου  
Μετά το πρόγευμα σας δίνεται η ευκαιρία για μια προαιρετική εκδρομή στην 
πόλη της μουσικής τη Βιέννη. Η Βιέννη με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της, τα 
παραδοσιακά καφέ και τα γραφικά κελάρια της, μας καλωσορίζει ντυμένη 
χριστουγεννιάτικα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Δακτύλια Λεωφόρο 
με τα σπουδαιότερα κτίρια σπάνιας αρχιτεκτονικής ομορφιάς, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και το Παλάτι των Αψβούργων το 
Σέμπρουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
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           4η ημέρα: 27 Δεκεμβρίου  

Μετά τον πλούσιο μπουφέ-πρωινό μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένα από 
τα πλούσια και ενδιαφέροντα μουσεία της πόλης όπως  το Εθνικό Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης κ.α. Το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη 
μιας ώρας με ελληνόφωνο ξεναγό και ένα ποτήρι σαμπάνια να συνοδεύει 
την όλη ομορφιά που θα απολαύσουμε. 
 

           5η ημέρα: 28 Δεκεμβρίου  
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ολοήμερη εκδρομή στην 
Καμπή του Δούναβη. Μόλις 15 χιλιόμετρα απ’την Βουδαπέστη θα 
συναντήσουμε το γραφικό χωριό του Αγίου Αντρέα όπου μπορείτε να 
ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πάρα πολλά αναμνηστικά δώρα. 
Στην συνέχεια το κάστρο Βίσεγκράντ (παλιό διατηρητέο μεσαιωνικό κάστρο 
με υπέροχη θέα) και τέλος την πόλη Έστεργκoμ, πρώτη πρωτεύουσα του 
Ουγγρικού κράτους. Εκεί θα επισκεφτούμε το Μητροπολιτικό ναό που 
δεσπόζει καθώς και το θησαυροφυλάκιο του ναού. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στην Βουδαπέστη. Και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής. 
 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα- Βουδαπέστη-Αθήνα με απευθείας 
πτήση της Malev. 

 Ξενοδοχείο 4*, στη Βουδαπέστη, κεντρικό με μπουφέ πρωινό 
 Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο. 
 Ξενάγηση της πόλης με ελληνόφωνο ξεναγό. 
 Εκδρομή στην Καμπή του Δούναβη με ελληνόφωνο ξεναγό. 
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 
 Έντυπα-ενημερωτικά. 
 Φ.Π.Α 
 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης. 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό. 
 Αχθοφορικά-φιλοδωρήματα. 
 Ποτά ή αναψυκτικά στα γεύματα. 
 Φόροι αεροδρομίων (120€) 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
24/12 ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 05.20-06.25 MA9231 
28/12 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ 23.35-02.35 MA9230 

 
 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ(BB):              549,00€ 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ(BB):       659,00€ 
ΠΑΙΔΙΚΟ (έως 12 ετών):                                              449,00€ 

 
                                                
 
 
  
 


