
 
ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

8ήμερο κάθε Τρίτη με απευθείας πτήσεις από Ηράκλειο 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η μέρα: HΡΑΚΛΕΙΟ – BIENNH 

Αναχώρηση από Ηράκλειο με απευθείας πτήση για τη . Απόγευμα ελεύθερο για μια 

πρώτη γνωρημία με την «Πόλη Μπομπονιέρα». Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: BIENNH – ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

 Πρωινό και αναχώρηση για την περιπατητική μας ξενάγηση με επαγγελματία 

Έλληνα ξεναγό στην αριστοκρατική αυτή πρωτεύουσα, την πόλη της Μουσικής & 

των Μουσείων. Θα διασχίσουμε την περίφημη Ring Strasse  με τα επιβλητικά μέγαρα 

του 19ου αι., την μεγαλοπρεπή Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας 

της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού εντυπωσιακό Κοινοβούλιο, το μεγαλοπρεπές 

Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, την κατοικία του Έλληνα ευεργέτη Σίμωνα Σίνα και το 

Musikverein. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι της Σίσσυ, το περίφημο 

Schönbrunn, όπου θα ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων .Το παλάτι 

οφείλει τη σημερινή του μορφή στη Μαρία Θηρεσία. Στο εξωτερικό τμήμα δεσπόζουν 

οι έξοχοι μπαρόκ κήποι, ισάξιοι των Βερσαλλιών, καθώς και ο παλαιότερος 

ζωολογικός κήπος του κόσμου. Τέλος θα καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου 

βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός της Βιέννης, Άγιος Στέφανος. Χρονολογείται από 

τον 12ου αιώνα σε μεικτό ρομαντικό και γοτθικό ρυθμό και φέρεται ως κεντρικό 

αξιοθέατο της πόλης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη, ψηφιδωτού 

ύφους, στέγη του. Κατόπιν θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής 

παροικίας, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας του 18ου αι. σε 

βυζαντινό ύφος. Ακριβώς δίπλα συναντούμε το ναό του Αγ. Γεωργίου και το σπίτι 

που έδρασε ο εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγας 

Φεραίος. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και θα κατευθυνθούμε 

στο ξενοδοχείο, όπου θα τακτοποιηθούμε και θα έχουμε χρόνο για ξεκούραση. 

Απόγευμα ελεύθερο. Προτείνουμε μια βόλτα στην φωταγωγημένη πόλη, να 

περπατήσετε στο κέντρο στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου βρίσκονται τα όμορφα 

εστιατόρια της περιοχής για καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι 

αιώνα.  

 

 

 

3η μέρα: BIENNH – EΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 

Σήμερα σας προτείνουμε να επισκευθείτε το Ανάκτορο Σεμπρουν της δημοφιλούς 

πριγκίπισσας Σίσι και τον ζωολογικό κήπο δίπλα του, τον μεγαλύτερο της 

Ευρώπης. Για τους λάτρεις των αγορών, η Μαρία Χιλφεστράσσε με τα υπέροχα 

πολυκαταστήματα θα σας ικανοποιήσει απόλυτα και ο καθεδρικός ναός του Αγίου 

Στεφάνου στο κέντρο της πόλης θα σας καταπλήξει. Το βράδυ σας προτείνουμε 

ννα επισκευθείτε το Γκριντζιχ, κάτι σαν την δική μας ¨Πλάκα¨ με 2-3 μουσικούς 

που τραγουδούν τυρολέζικα τραγούδια, υπέροχη μπύρα και Αυστριακούς μεζέδες 

και γλυκίσματα. Διανυκτέρευση. 

 



4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΜΕ ΤΡΕΝΟ 

Μια εκπληκτική εμπειρία είναι να διασχίζει κανείς τα δάση της Αυστρίας και 

Ουγγαρίας με ταχύτατο τρένο. Σε 2,5 ώρες είμαστε στον προορισμό μας. 

Μεταφορά στο κεντρικό μας ξενοδοχείο στην Βουδαπέστη. Απόγευμα ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: BOYΔΑΠΕΣΤΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην Βουδαπέστη. Θα 

σταματήσουμε στην πλατεία των Ηρώων που είναι στολισμένη με τα υπέροχα 

αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Στην συνέχεια θα περάσουμε από το 

εκπληκτικό κτίριο της Όπερας και κατόπιν μέσω της οδού Αντράσσυ, έναν από 

τους πιο όμορφους και εμπορικούς δρόμους της πόλης, θα καταλήξουμε στον 

καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, ο τρούλος του οποίου φαίνεται από όλες τις 

γωνιές της πόλης. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται, διασχίζοντας την ομορφότερη 

από τις 8 γέφυρες της 

πόλης, αυτή των αλυσίδων, για να βρεθούμε στην παραμυθένια πλευρά της 

Βούδας και να δούμε τον Πύργο των ψαράδων, όπου θα απολαύσουμε την θέα σε 

όλη την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για να δείτε την πόλη by night.  

 

6η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – (Παραδουνάβια χωριά) 

Σήμερα σας προτείνουμε μια εκδρομή στα παραδουνάβια χωριά. Μόλις 15 χιλιόμετρα 

από την Βουδαπέστη θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον 

Άγιο Ανδρέα, όπου μπορείτε να ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 

αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ με το 

μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη θέα. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.  

 

7η μέρα: BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 

Κυκλοφορήστε στην Βούδα και στην Πέστη, απολαύστε τον υπέροχο Δούναβη και 

ψωνίστε χειροποίητες Ουγγαρέζικες κούκλες και κεντητά. Μην παραλείψετε να 

δοκιμάσετε το περήφιμο Ουγγαρέζικο «Γκούλας», είδος κοκκινιστού, σε  ένα από τα 

παραδοσιακά εστιατόρια του κέντρου. Το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσετε σε  

ταβέρνα της Βουδαπέστης με τσιγγάνικα βιολιά , παραδοσιακό μενού και τοπικούς 

χορούς. 

 

8η μέρα: BOYΔΑΠΕΣΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση μας για 

το Ηράκλειο. Με δυσκολία αφήνουμε πίσω μας τις δυο Βασίλισσες της Ευρώπης που 

κυριολεκτικά μας μάγεψαν με τις ομορφιές τους, με την υπόσχεση να μας δεχτούν 

στα σαλόνια τους ξανά. 
 
 

 


