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Χριστουγεννιάτικες αγορές & 

Παραμυθένιες πόλεις 

     ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  «Η βασίλισσα του Δούναβη» 

        ΒΙΕΝΝΗ «Η Αυτοκρατορική πόλη του βαλς» 

     7ΗΜΕΡΗ : 23 – 29/12 

 
 

Η ρομαντική πρωτεύουσα των Μαγυάρων η Βουδαπέστη και η Αρχοντική Βιέννη είναι πόλεις που 

αναδύουν άρωμα Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας και σε μεταφέρουν όπως είναι στολισμένες 

εορταστικά σε…….. άλλες εποχές. Ελάτε να τις γνωρίσουμε με πλούσιο πρόγραμμα, άριστες υπηρεσίες 

και την ζεστή φιλική ατμόσφαιρα που εμείς ξέρουμε να δημιουργούμε. Μία παραμυθένια εξόρμηση 

που θα σας μαγέψει και θα σας χαρίσει υπέροχες εικόνες και εμπειρίες!!! 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

Ημέρα 1η  23/12 : ΠΑΤΡΑ – ΝΙΣ (Περιοχή ή Κρακούγιεβατς) Συγκέντρωση και αναχώρηση 

ώρα 05:00 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Μπιζάνι. Σύντομη στάση για καφέ και 

συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού. Θα διασχίσουμε την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και πάντα μέσω 

της Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε στην Ημαθία, όπου στο ύψος του Πλατάνου θα κάνουμε άλλη μία 

στάση πριν να βρεθούμε στα σύνορα των Ευζώνων. Διατυπώσεις , διέλευση και διασχίζοντας τη 

χώρα των Σκοπίων με ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε τα σύνορα με την Σερβία. 

Διατυπώσεις , διέλευση και το απόγευμα θα φτάσουμε στη Νις ή περιοχή Κρακούγιεβατς. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. διαν/ση. 

Ημέρα 2η 24/12 ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Πρωινό  και αναχώρηση 09:00 για Βουδαπέστη. 

Προσπερνούμε το Βελιγράδι και το Νόβισαντ για να φτάσουμε στα σύνορα Σερβίας – Ουγγαρίας 

για την πόλη του Σέγκετ όπου θα έχουμε σύντομη στάση. Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην 

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας που ο Δούναβης την χωρίζει στα δύο. Στην πολύβουη Πέστη με τα 

μουσεία και τα καταστήματα και την ήσυχη Βούδα με τον Πύργο των Ψαράδων και τον ναό του 

Αγ. Ματθία. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, διαν/ση. 

Ημέρα 3η: 25/12 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Πρωινό και ώρα 09.00 ξεκινάμε να γνωρίσουμε 

την όμορφη Ουγγρική πρωτεύουσα που ο Δούναβης τη χωρίζει στα δύο. Την πολύβουη Πέστη από 

όπου θα ξεκινήσουμε για να δούμε την πλατεία Ηρώων με τα αγάλματα των Ούγγρων Βασιλέων, 

την Όπερα, το Κοινοβούλιο, την πολυσύχναστη οδό Αντράσσυ, τον Άγιο Στέφανο.  
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Θα περάσουμε τη Γέφυρα των Αλυσίδων για να βρεθούμε στην πλευρά της Βούδας όπου θα δούμε 

τον Πύργο των Ψαράδων, την εκκλησία του Ματτίας και τον λόφο του Γκέλερτ. Θα κλείσουμε την 

περιήγησή μας με την κλειστή αγορά όπου μπορείτε να αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο 

σαλάμι, τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα κρασιά και αναμνηστικά. Στην συνέχεια θα έχουμε 

το μεσημεριανό μας φαγητό όπου θα γευματίσουμε όλοι μαζί εορταστικά. Το υπόλοιπο της ημέρας 

ελεύθερο για βόλτες, φωτογραφίες ή μια ζεστή σοκολάτα στα φημισμένα καφέ Gerbaend & New 

York.  Διαν/ση. 

Ημέρα 4η 26/12 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ Πρωινό και ώρα 08.30  αναχώρηση για 

την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την αυτοκρατορική Βιέννη με την μαγευτική αυστριακή ύπαιθρο να 

συντροφεύει την διαδρομή μας. Θα ξεκινήσουμε με την Ρίνγκεστράσσε και το κέντρο με τα 

μοναδικά κτίρια της Όπερας, του Δημαρχείου, το χειμερινό ανάκτορο των Αμβούργων 

Χόφμπουργκ, το Ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο με την πρόσοψη αντίγραφο της Ακαδημίας Αθηνών, 

τον Καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου, την παλιά ελληνική συνοικία, τα ανάκτορα του Σένμπρουν και 

άλλα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, ξεκούραση και το υπόλοιπο 

της ημέρας ελεύθερο για να το περάσετε όπως επιθυμείτε. Η πρόταση μας είναι να δοκιμάσετε 

Ζάχερ Τόρτερ συνοδευμένη από μια ζεστή βιενέζικη σοκολάτα ή να δοκιμάσετε το ζεστό κρασί 

Punch… 

Ημέρα 5η 27/12 ΒΙΕΝΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Σήμερα το πρωινό μας θα είναι αφιερωμένο στις 

Χριστουγεννιάτικες αγορές, για να έχουμε χρόνο να ανακαλύψουμε όλες τις γωνιές της! Μπορούμε 

να θαυμάσουμε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το 

Καρουσέλ, το τρενάκι, τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και φυσικά… Οι δρόμοι στην 

Βιέννη είναι φαντασμαγορικά στολισμένοι και σε πολλές γωνιές της βρίσκονται χαρούμενες 

μπάντες, άμαξες με άλογα, άρωμα από ψημένα κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και 

ζαχαρωμένα φρούτα…Ξύλινοι πάγκοι με ντόπια προϊόντα, ζεστά ροφήματα, παραμυθένιες 

παραστάσεις και σκηνικά φέρνουν στο νου την πρέσβειρα του χριστουγεννιάτικου πνεύματος!!. 

Μια άλλη πρόταση είναι να επισκεφθεί κανείς στο Πράτερ το τεράστιο  Λούνα Πάρκ όπου μπορεί 

κανείς να δει το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο Ρίζενραντ (Riesenrad), μια τεράστια ρόδα που είναι 

μια από της παλιότερες του κόσμου (1897).  Όπου περιστρέφεται αργά και δίνει τη δυνατότητα 

στους επισκέπτες να δουν όλη τη Βιέννη από ψηλά, το ναό του Αγ. Στεφάνου, το παλάτι 

Σένμπρουν (Schönbrunn) και τις καφεκόκκινες σκεπές των κτιρίων!! Επίσης άλλη πρόταση είναι να 

απολαύσετε τη μοναδική πανοραμική θέα στη Βιέννη από το ψηλότερο κτίριο της Αυστρίας τον 

διάσημο Πύργο του Δουναβη στα 252μ χτσιμένος στο πάρκο Ντονάπαρκ. Το βράδυ σας 

προτείνουμε μια  τελευταία βόλτα στην χριστουγεννιάτικα φωταγωγημένη πόλη καθώς και την 

παλιά ελληνική συνοικία όπου βρίσκονται τα εστιατόρια με καλό φαγητό. Διαν/ση 

Ημέρα 6η 28/12 ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ (Περιοχή ή Κρακούγιεβατς)  Αφού πάρουμε 

το πρωινό μας θα έχουμε αναχώρηση 08:00 πρωινή από Βιέννη για την Σερβική πρωτεύουσα 

Βελιγράδι. Πανοραμική ξενάγηση της πόλης (Φρούριο Καλεμεγδάν, Άγ. Σάββα . Πύργο Νεμπόζια 

όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος κ.τ.λ) Στην συνέχεια θα έχουμε χρόνο για βόλτα, φαγητό ή 

καφέ στον πεζόδρομο της Κνέζ Μιχαήλοβα. Στην συνέχεια θα φτάσουμε στη Νις (περιοχή ή 

Κρακούγιεβατς). Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας, δείπνο. διαν/ση. 

Ημέρα 7η 29/12 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΤΡΑ Πρωινό και αναχώρηση μέσω των Σερβικών Τεμπών για 

τα σύνορα Σερβίας – Σκοπίων. Διατυπώσεις, διέλευση. Θα συνεχίσουμε διασχίζοντας την χώρα των 

Σκοπίων με ενδιάμεσες στάσεις καθ οδόν για να βρεθούμε αργά το μεσημέρι στα σύνορα των 

Ευζώνων. Διατυπώσεις, διέλευση και επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό, 

καφέ, ξεκούραση και συντροφιά τις μοναδικές εικόνες και τις όμορφες αναμνήσεις.  



ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς 

χαρακτήρες) η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το 2008 και μετά ή και το ελληνικό διαβατήριο σε 

ισχύ το οποίο και θα πρέπει να μας προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση 

στοιχείων σε καταστάσεις που είναι απαραίτητες για τα σύνορα. 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός του λεωφορείου. 

 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ! Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο για 

δηλώσεις με προκ/λή έως 30/11/22 σε δίκλινο ή τρίκλινο 

δωμάτιο : 470,οο€  

 Από 1/12/22 και μετά η τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο ή 

τρίκλινο δωμάτιο διαμορφώνεται στα : 495,οο€ 

Επιπλέον χρέωση μονόκλινου κατόπιν ζήτησης και εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο : 190,οο€  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Οι μεταφορές,  περιηγήσεις με το πούλμαν με 2 έμπειρους οδηγούς 

και σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Έξι (6) διαν/σεις σε 4* ξενοδοχεία (2 Σερβία, 2 Βουδαπέστη & 2 

Βιέννη) 

 Έξι (6) πρωινά και τρία (3) δείπνα 

 Διόδια αυτοκινητόδρομων & διελεύσεις συνόρων 

 Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί σε Βιέννη & Βουδαπέστη 

 Έμπειρος αρχηγός, συνοδός γραφείου – ξενάγηση 

 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

 Ενημερωτικό εκδρομής - Φ.Π.Α 24% 



 

 

Δεν περιλαμβάνονται :  Είσοδοι μουσείων, χώρων, θεαμάτων, ποτά στα 

δείπνα,  δημοτικοί φόροι διαν/σης όπου υπάρχουν, Φιλοδωρήματα, προαιρετικά (π.χ. 

τσιγγάνικα βιολιά /κρουαζιέρα Δούναβη) και γενικώς  ρητά ό,τι δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω : 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

ποσού 150,00€ κατ’ άτομο έως 30/11/22.  Η εξόφληση θα πρέπει 

να γίνει έως 15/12/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά είτε με 

πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται 

προεξοφλημένα  πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία και ιδιαίτερα στο εξωτερικό 

προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη 

και υγείας ) γι’ αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις 

ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 6/12 έως 15/12/22  υπάρχει κράτηση της 

προκαταβολής 150,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 16/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί 

στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής εκτός 

και αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση του με άλλο άτομο  

 

 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου 

μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών 

παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε αναρτημένους στην 

ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

http://www.georgadastravel.gr/

