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Βιέννη - Βουδαπέστη Χριστούγεννα
Με διανυκτερεύσεις στην Βιέννη
Αναχωρήσεις: 22-27 Δεκεμβρίου

6 ημέρες / 5 νύχτες   440,00€ / ανά άτομο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα: Πάτρα – Κραγκούγιεβατς

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 6:00π.μ. , Έξω από τα Γιάννενα θα κάνουμε την πρώτη μας στάση για τον

πρωινό μας καφέ. Συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού, όπου θα κάνουμε άλλη μία ενδιάμεση πριν περάσουμε τα

σύνορα με την ΠΓΔΜ. Διασχίζουμε την ΠΓΔΜ φτάνοντας στα σύνορα του Tabanovce,όπου θα μεταβούμε στην

Σερβία. Συνεχίζουμε για την πόλη  Κραγκούγιεβατς για το ξενοδοχείο μας  ( η διανυκτέρευση της πρώτης ημέρας

μπορεί να αλλάξει για καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων ), Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος,

δείπνο στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση..

2η Ημέρα: Κραγκούγιεβατς – Βουδαπέστη

Αφού πάρουμε πρωινό και τα πράγματα μας αναχωρούμε για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της

Σερβίας το Βελιγράδι και το φημισμένο Νόβισαντ φτάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας,Περίπου 200χλμ μας

χωρίζουν από  την πρωτεύουσα της χώρας.  Η πανέμορφη Βουδαπέστη ή αλλιώς το ”ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”

όπως την αποκαλούν μας καλωσορίζει. Άφιξη στη Βουδαπέστη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας με τα βασικά

αξιοθέατα της πόλης! Θα γνωρίσουμε τους Πύργους των Ψαράδων, την εκκλησία του Ματθίας και φυσικά την

πλατεία των Ηρώων, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης  και

στη συνέχεια  προαιρετική νυχτερινή  κρουαζιέρα με καραβάκι στο Δούναβη (έξοδα ατομικά), απολαμβάνοντας

την νυχτερινή όψη της Βουδαπέστης που θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη.  Διανυκτέρευση.



3ή Ημέρα: Βουδαπέστη – Βιέννη:

Αφού πάρουμε πρωινό και τα πράγματά μας θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας με προορισμό την πρωτεύουσα

της Αυστρίας, την Μαγική Βιέννη, Η Αυτοκρατορική Βιέννη μας υποδέχεται ίσως στην ομορφότερη εποχή του

χρόνου για να την επισκεφτεί κανείς, στολισμένη στα γιορτινά της!! Θα κάνουμε περιήγηση στη φημισμένη

λεωφόρο Ring της Βιέννης, θα δούμε κάποια από  τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα θαυμάσουμε τους

κήπους από τα θερινά ανάκτορα του Schönbrunn. Συνεχίζουμε με προορισμό το κέντρο της πόλης και την

Stephansplatz όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση και στο κέντρο της πόλης χρόνος να θαυμάσουμε

την πανέμορφη Βιέννη στολισμένη! Αναχώρηση για την ωραιότερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης, την

αγορά του Δημαρχείου Βιέννης που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει! Μετάβαση σε τοπικό εστιατόριο όπου θα

έχουμε το προγραμματισμένο γεύμα μας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση,

διανυκτέρευση!

4η Ημέρα: Βιέννη – Ελεύθερη Ημέρα:

Αφού πάρουμε πρωινό ξεκινάμε την όμορφη ημέρα μας με περιήγηση στην πόλη της Βιέννης,  κατά τη διάρκεια

της οποίας θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα της Βιέννης, το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, το Δημοτικό

Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Φοτιφ

Κιρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (Hofburg), τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου.

Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για ψώνια και στις περίφημες Χριστουγεννιάτικες Αγορές της Πόλης,Για

όποιον επιθυμεί σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την περιοχή του Prater με την εντυπωσιακή Ρόδα!

Βράδυ Ελεύθερο, διανυκτέρευση.

5η Ημέρα:Βιέννη – Βελιγράδι

Αφού πάρουμε πρωινό και τα πράγματά μας αναχωρούμε με προορισμό την πρωτεύουσα της Σερβίας, το

όμορφο Βελιγράδι! Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας με την Εκκλησία του Αγ.Σάββα! Συνεχίζουμε με ένα city

tour της πόλης πριν καταλήξουμε στο φρούριο του Βελιγραδίου, το φημισμένο Kalemegdan! Ξενάγηση και

περιήγηση στο φρούριο, Τελειώνοντας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό Πεζόδρομο Knez Mihailova, τον

πιο γνωστό πεζόδρομο της Σερβίας! Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας, δείπνο και βράδυ ελεύθερο!



6η Ημέρα: Βελιγράδι – Πάτρα:

Αφού πάρουμε πρωινό και τα πράγματά μας, πρωινό αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής στη πόλη μας με

ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση – γεύμα καθώς και τους απαραίτητους τελωνειακούς ελέγχους!

Επιστροφή στην Πάτρα το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ

440,00€ /άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

600,00€ σε μονόκλινο

Περιλαμβάνονται

● Πούλμαν για την εκτέλεση του Προγράμματος

● 1 Διανυκτέρευση στο Κραγκούγιεβατς ή Νις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

● 1 Διανυκτέρευση στη Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

● 2 Διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

● 1 Διανυκτέρευση στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό

● 3 δείπνα

● Ελληνόφωνοι ξεναγοί

● Αρχηγός του γραφείου μας

● Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται

● Είσοδοι μουσείων, κρουαζιέρες, προαιρετικές δραστηριότητες

Σημειώσεις

● Απαραίτητη ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ

● Οι θέσεις στο πούλμαν αλλάζουν καθημερινά


