
 

 

 
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ  

4-9/3/2018 
5 νύχτες /6 ηµέρες  

 
1η Μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ- ΠΑΡΑ�ΟΥΝΑΒΙΑ- ΒΟΥ�ΑΠΕΣΤΗ 

Αναχώρηση από το Ηράκλειο νωρίς το πρωί για την Μπρατισλάβα άφιξη και ξεκινάµε την περιήγηση µας στο 

ιστορικό κέντρο το πρωί για να θαυµάσουµε το 7ηµαρχείο της παλιάς Πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου 

κ.α.  και αναχώρηση για τις 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 Βουδαπέστη όπου και θα διανυκτερεύσουµε. Άφιξη 

στο ξενοδοχείο µας τακτοποίηση στα δωµάτια µας, φαγητό, διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ξενάγηση πόλεως 

Πρωινό και επιβίβαση στα λεωφορεία για την 

όµορφη πόλη της Βουδαπέστης , 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. Χρόνος 

ελεύθερος , έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο .  ∆ιανυκτέρευση 

 

3η µέρα ΒΟΥ�ΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ  

Πρωινό και µαζί µε τις βαλίτσες µας αναχώρηση για την Βιέννη. Επιβιβαζόµαστε στα λεωφορεία µε προορισµό 

την  όµορφη  πόλη της Βιέννης.  Άφιξη στο ξενοδοχείο µας τακτοποίηση στα δωµάτια µας, φαγητό. ∆ιανυκτέρευση. 

________________________________________________________________________________________________ 

General Tourist Office 

Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 
e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr 



 

 
4η Μέρα: ΒΙΕΝΝΗ περιήγηση   

Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Επιβιβαζόµαστε στα λεωφορεία 

µε προορισµό την όµορφη  πόλη της Βιέννης.  Άφιξη και ξεκινάµε το 

πρόγραµµα µας µε την περιήγηση πόλεως και περιήγηση στα 

ανάκτορα του Σένµπρουν εξωτερικά. Κατόπιν θα δούµε την Όπερα, το 

Κοινοβούλιο, το Εθνικό  Θέατρο, το ∆ηµαρχείο, ενώ περνώντας την 

πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ µε το Μνηµείο του Αγνώστου στρατιώτη, 

θα βρεθούµε στην καρδιά της πόλης µε τον πολυσύχναστο εµπορικό 

πεζόδροµο της Κερτνερστράσε και τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου.  Ελεύθερος χρόνος , 

έπειτα  µεταφορά στο ξενοδοχείο µας διανυκτερεύσει. 

 

5Η Μέρα: BIENNH ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤO ΣΑΛΣΤΜΠΟΥΡΓΚ  / 252 χλμ o/w 30€ 

Πρόγευµα και αναχώρηση µε προορισµό το αυτοκρατορικό  Σάλτσµπουργκ. Φθάνοντας στην πόλη της 

«Μελωδίας της Ευτυχίας», θα δούµε το Ναό του Αγ. Πέτρου µε το περίφηµο εκκλησιαστικό όργανο, το σπίτι που 

γεννήθηκε ο Μότσαρτ (Mozarts Geburtstaghaus), µε τα πρώτα προσωπικά του αντικείµενα και χειρόγραφα, το 

σπίτι που έζησε κατόπιν (Μozarts Wohnhaus), την εκκλησία των Φραγκισκανών, τα ανάκτορα Mirabell 

(Μιραµπέλ) µε τους πανέµορφους κήπους καθώς επίσης και το σπίτι του Χερµπερτ Φον Κάραγιαν στις όχθες 

του Salzach. Κατόπιν είστε ελεύθεροι να περιπλανηθείτε στην υπαίθρια αγορά του Σάλτσµπουργκ, να 

δοκιµάσετε άγρια µούρα και φράουλες ή ακόµα ένα λαχταριστό βιεννέζικο λουκάνικο. Επιστροφή στη Βιέννη 

αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση 

6η µέρα ΒΙΕΝΝΗ ΠΟΛΗ &  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ  ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ   – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ πτήση επιστροφής  

   Πρωινό 

και αναχώρηση µαζί µε τις βαλίτσες µας για το κέντρο και ελεύθερος χρόνος για µια επίσκεψη στην όµορφη αγορά της 

Βιέννης, η εναλλακτικά σε κάποια από τα πάµπολλα και εξαιρετικά µουσεία που αυτή διαθέτει ή όπου επιθυµείτε να 

πάτε .Έπειτα θα επισκεφθούµε τον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσµου! Ο ζωολογικός κήπος της 

Βιέννης, Tiergarten Schönbrunn, δίπλα στο διάσηµο παλάτι του  Schönbrunn, φτιάχτηκε το 1752 και είναι ο 

παλαιότερος ζωολογικός κήπος στον κόσµο. Σύµφωνα µε τη δική µας εµπειρία είναι και από τους οµορφότερους 

κήπους. Στο χώρο υπήρχε ένας µικρός ζωολογικός κήπος, που άνηκε στους αυτοκράτορες της Αυστρίας, από το 1540 
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αλλά άνοιξε για το κοινό το 1779. Ο κήπος φιλοξενεί περισσότερα από 500 είδη ζώων, µερικά 

πολύ σπάνια και υπό εξαφάνιση. Μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της Βιέννης είναι µια 

περιήγηση στο συναρπαστικό κόσµο των ζώων από κάθε ήπειρο.Είναι από τους πολύ λίγους 

ζωολογικούς κήπους παγκοσµίως που φιλοξενούν γιγάντια πάντα. Υπάρχει µεγάλο ενυδρείο µε 

πολλά είδη ψαριών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα τροπικά ψάρια µε τα υπέροχα έντονα χρώµατα 

τους. Υπάρχει επίσης µεγάλη συλλογή από αµφίβια και ερπετά, όπως ανακόντα, χελώνες και 

παράξενοι βάτραχοι! Χρόνος ελεύθερος µέχρι την µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση τις 

επιστροφής µας . 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 3 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ! 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ! 

 
 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200ΕΥΡΩ 

� ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15ΗΕΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια µε απευθείας ναυλωµένη πτήση τσάρτερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών  

• 04/03/2018 RLX1311 05:30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 07:00 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

• 10/03/2018 RLX1310 01:15 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – 0440 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

• Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµων  

• Βαλίτσα 20 κιλών και χειραποσκευή 5 κιλά  

• ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4*  

• Πρωινό σε µπουφέ καθηµερινά 

• έµπειρο ελληνόφωνο αρχηγό – συνοδό  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής  

• 1 Ολοήµερη εκδροµή  στην Βιέννη 

• Περιήγηση στην Μπρατισλάβα 

• Ξενάγηση στην Βουδαπέστη 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

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

• Μεταφορά από / προς αεροδρόµιο  

•  
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Είσοδοι σε µουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους και όπου αλλού απαιτούνται 

• Ότι αναφέρεται σαν προτεινόµενο ή προαιρετικό 

• Ολοήµερη εκδροµή στο Σάλτσµπουργκ 

• Είσοδος στον ζωολογικό κήπο  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! * ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ 

ΟΧΙ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  

ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. 
* ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ. 
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