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9 ΗΜΕΡΕΣ - ΟΔΙΚΩΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ - (ΔΡΕΣΔΗ) - ΒΙΕΝΝΗ
1 ΗΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ (900 χλμ):
Aναχώρηση στις 06:00 από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων
και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
Η

2 ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (620 χλμ):
Πρωινή αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ, το
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ, καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στο
ΔΟΥΝΑΒΗ, 'απολαμβάνοντας' έτσι τη νυχτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
Η

3 ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ):
Πανοραμική ξενάγηση - περιήγηση της πόλης. Ξεκινάμε από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του ΓΚΕΛΕΡΤ και
συνεχίζουμε με τους ΠΥΡΓΟΥΣ των ΨΑΡΑΔΩΝ, τη θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν
οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και
επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο αργότερα
διασχίζοντας μία από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη γέφυρα των Αλυσίδων, θα
βρεθούμε στην ΠΕΣΤΗ και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τελειώνουμε
με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί,
μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά,
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. Διανυκτέρευση.
Η

4 ΗΜΕΡΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ (530 χλμ):
Αφήνουμε την πρωτεύουσα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα από μια όμορφη
διαδρομή για την ΠΡΑΓΑ. Φθάνουμε στη "Χρυσή πόλη" και κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία, πριν
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, για δείπνο και διανυκτέρευση.
Η

5 ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ (130 χλμ χ 2 = 260 χλμ):
Περιήγηση - ξενάγηση της πόλης, ξεκινώντας από την ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ με το μεγαλοπρεπή Ναό του
ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, κατηφορίζουμε στη συνέχεια για να συναντήσουμε το ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
καθώς και τη γέφυρα του ΚΑΡΟΛΟΥ και να καταλήξουμε στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΡΟΛΟΙ, την οδό ΠΑΡΙΣΙΩΝ, την ΕΒΡΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ και τέλος τη γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως μετά θα
επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο του ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ με τις φημισμένες ιαματικές
πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Το 14 αιώνα ονομάστηκε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ από τον
αυτοκράτορα ΚΑΡΟΛΟ τον 4 και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των
γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όπως ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο ΓΚΑΙΤΕ, ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ο
ΜΠΑΧ, ο ΜΑΡΞ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του χωριού ή να
κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ, δείπνο και
διανυκτέρευση.
Η

ο

ο

6 ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - (προαιρετικά με επιπλέον κόστος: εκδρομή στη ΔΡΕΣΔΗ):
Ημέρα ελεύθερη και μπορούμε να επιλέξουμε περιπάτους για να ολοκληρώσετε τη γνωριμία με την
πόλη, τα αξιοθέατα και την αγορά της, με τα περίφημα κρύσταλλα ΒΟΗΜΙΑΣ, ή προαιρετικά εκδρομή
στη ΔΡΕΣΔΗ, τη «ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ». Ο ποταμός ΕΛΒΑΣ τη χωρίζει σε δύο τμήματα, την
παλαιά και τη νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα μετά τους
βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα
αυτά όμως παραμένει πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα
δούμε λοιπόν το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα «ZWIMGER», μέρος της πριγκηπικής
κατοικίας του 17 αιώνα, πολυτελές κτίριο σε ρυθμό ΜΠΑΡΟΚ, σχεδιασμένο από το MATHIAS
POPPELMAN. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με το ΘΕΑΤΡΟ της ΟΠΕΡΑΣ και στην
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΑΥΛΗΣ, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής, έργο του Ιταλού
GAETANO CHIAVERI. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στην ΠΡΑΓΑ για δείπνο
και διανυκτέρευση.
Η
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7 ΗΜΕΡΑ, ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ (350 χλμ):
Πρωινή αναχώρηση για την Αυστριακή πρωτεύουσα. Νωρίς το μεσημέρι θα φθάσουμε στην πόλη του
ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου
(RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο σε εστιατόριο της πόλης, διανυκτέρευση.
Η

8 ΗΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ - ΝΙΣ (850 χλμ):
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΕΓΚΕΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) με ενδιάμεσες στάσεις, για την περιοχή της ΝΙΣ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
Η

9 ΗΜΕΡΑ, ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ (900 χλμ):
Αφήνουμε τη ΣΕΡΒΙΑ και την πόλη του ΝΙΣ με προορισμό τον συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ.
Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις,
άφιξη το βράδυ.
Η

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά
που θα πραγματοποιηθούν.
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ανωτέρω ή και αντίστροφα, δηλαδή:
1 νύχτα:
20/06/2019 ΝΙΣ
2 νύχτες: 21-22/06/2019 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
3 νύχτες: 23-25/06/2019 ΠΡΑΓΑ
1 νύχτα:
26/06/2019 ΒΙΕΝΝΗ
1 νύχτα:
27/06/2019 ΝΙΣ

ή
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1 νύχτα:
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3 νύχτες: 22-24/06/2019
2 νύχτες: 25-26/06/2019
1 νύχτα:
27/06/2019
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