
 
 

 
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ       

 

 
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ 

22 – 26.12.2018 
5 Μέρες / 4 ∆ιανυκτερεύσεις 

• ∆ΩΡΟ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  
 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ! 

 
1η ΜΕΡΑ 22/12/18: ΗΡΑΚΛΕΙΟ  - ΒΙΕΝΝΗ -ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ  /215 χλµ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο το πρωί  και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη, και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία 
για αναχώρηση για την χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης 2 ‘ώρες ελεύθερο χρόνο και έπειτα αναχώρηση 
για την όµορφη πόλη της Βουδαπέστης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια µας. Βραδινή 
µεταφορά στο κέντρο της πόλης- Σας προτείνουµε το διάστηµα αυτό, µια δίωρη κρουαζιέρα στο ποταµό 
∆ούναβη απολαµβάνοντας τη πόλη φωτισµένη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 2η ΜΕΡΑ 23/12/18: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ξενάγηση πόλεως  
Πρωινό και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση για να αρχίσουµε την ξενάγηση από την Πλατεία 
Ηρώων όπου θα γνωρίσουµε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου , 
την λεωφόρο ∆ηµοκρατίας µε την Όπερα και τα καλοδιατηρηµένα της κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο, 
τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα µε την Πέστη. Στη συνέχεια θα περάσουµε στη Βούδα όπου θα δούµε το 
Κάστρο, το άγαλµα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό Ναό 
Ματύας όπου εστέφοντο παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. Από τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυµάσουµε πανοραµικά τις 
δυο πόλεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
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3Η ΜΕΡΑ 24/12/18: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ ( µέρα ελεύθερη – προαιρετική στη Puszta 120 χλµ o/w) 
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 25ΕΥΡΩ 

  
Πρωινό και ελεύθερη µέρα σήµερα να απολαύσετε την πόλη , να πάτε να δείτε τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές 
και πως είναι στολισµένη η πόλη  αγοράστε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια, γευτείτε τα 
χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά και άλλες πικάντικές παραδοσιακές λιχουδιές όπως λουκάνικα, πατάτες 
κάστανα κ.λ.π. Εναλλακτικά σας  προτείνουµε  να αναχωρήσουµε για το περίφηµο Puszta Tour, ένα από τα 
πιο αγαπητά προγράµµατα στους επισκέπτες της Βουδαπέστης. Αφήνουµε την πόλη και µεταφερόµαστε σε µια 
φάρµα µε άλογα  µε τα οποία οργανώνονται παραστάσεις και ένα εστιατόριο όπου µπορεί κανείς να απολαύσει 
τις νοστιµιές τις Ουγγρικής κουζίνας και να θαυµάσει παράλληλα τα ζώα . Κατά την είσοδο, προσφέρεται στον 
επισκέπτη, ποτό και αλµυρό κέικ και µε άµαξες θα περάσουµε στο εσωτερικό χώρο όπου γίνονται οι 
παραστάσεις µε τα άλογα τα οποία παρακολουθούµε µε  φαγητό και ζωντανή µουσική. Το απόγευµα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
Για το βράδυ σας προτείνουµε το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε προνοµιακή τιµή σε εστιατόριο – κελάρι µε 
παραδοσιακή µουσική ( τσιγάνικα βιολιά ), καλό φαγητό, άφθονο κρασί πολύ  χορό. 
 
4Η ΜΕΡΑ 25/12/18: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ -ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (163 χλµ)  

 
Πρωινό και το σηµερινό µας πρόγραµµα θα µας οδηγήσει στις πανέµορφες παραδουνάβιες περιοχές. Θα 
δούµε στο 'Εστεργκοµ τον Ναό του Αγίου Στεφάνου, τον 'Αγιο Ανδρέα - αγαπηµένο χωριό των ντόπιων 
καλλιτεχνών - το µουσείο κεραµικής τέχνης Μάργκιτ Κόβατς και την Ορθόδοξη εκκλησία. Από εκεί 
συνεχίζουµε για τη Μπρατισλάβα όπου και θα διανυκτερεύσουµε. 
 
 5Η ΜΕΡΑ 26/12/18: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ / περιήγηση πόλεως – ΠΡΑΓΑ / πτήση επιστροφής (288 χλµ ) 

 
Πρωινό και µια σύντοµη περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο το πρωί για  να θαυµάσουµε το ∆ηµαρχείο της 
παλιάς Πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Μαρτίνου κ.α. ή και να πιούµε έναν καφέ και να 
αναχωρήσουµε για να καταλήξουµε το απόγευµα στην 
Πράγα. Μεταφορά για το αεροδρόµιο από όπου θα 
πάρουµε την πτήση επιστροφής αργά το απόγευµα . 
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ! 

 
Το πακέτο περιλαµβάνει :  

• Ναυλωµένη πτήση τσάρτερ 
• 22/12/18 QS 4313  09:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -  10:25 ΒΙΕΝΝΗ  & 27/12/18 QS4312 01:30 ΠΡΑΓΑ – 05:20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ(τύπου 

BOEING 737 ) 

• ∆ιαµονή 3 βράδια στην Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* 

• ∆ιαµονή 1 βράδυ στην Μπρατισλάβα σε ξενοδοχείο 4* 

• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά   

• ∆ΩΡΟ η εκδροµή στα Παραδουνάβια Χωριά 

• Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην Βουδαπέστη 

• Μεταφορές ανά ηµέρα όπως απαιτεί το πρόγραµµα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Ξεναγήσεις και εκδροµές Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα µε έµπειρους ελληνόφωνους τοπικούς ξεναγούς  

• Αρχηγός  - Συνοδός του γραφείου µας  

 

Το πακέτο δεν  περιλαµβάνει 
•       ∆υνατότητα Φαγητού 

• Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµου – 75 ευρώ το άτοµο 

• Ποτά στα γεύµατα / δείπνα και στο χριστουγεννιάτικο δείπνο 

• Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. µουσεία, ναοί κλπ)  

• Φιλοδωρήµατα , Αχθοφορικά 

• Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα  
 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200ΕΥΡΩ 
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