
 

 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

5 ΗΜΕΡΕΣ 

 

21/06 -25/06 και Κάθε Τρίτη/κάθε Σάββατο Απευθείας από 

Ηράκλειο. 

 

 

 

 

450€  κατ'άτομο 



Το Ταξίδι στη Βουδαπέστη απευθείας από Ηράκλειο αναχωρεί κάθε Τρίτη όλο το καλοκαίρι. 

Προλάβετε τις early booking τιμές. Κάντε κράτηση τώρα! 

Το Ταξίδι στη Βουδαπέστη μας φέρνει κοντά σε μια συναρπαστική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 

,χτισμένη στις όχθες του Δούναβη , που για πολλά χρόνια παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις 

των ταξιδιωτών 

Η πόλη των Spa, των κάστρων και των γεφυρών … η Βουδαπέστη σαν παλιά καλλονή, ξέρει 

τον τρόπο να γοητεύει τον επισκέπτη της. 

Η Αρχοντική ατμόσφαιρα της παλιάς Βούδα και ο παλμός της σύγχρονης Πέστης που 

χωρίζονται από τον πανέμορφο ποταμό Δούναβη αλλά και ενώνονται από τις εντυπωσιακές 

γέφυρες της πόλης, το καλό τοπικό φαγητό στις παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης, οι 

βραδιές με τσιγγάνικα βιολιά και το κέφι για ζωή των Ούγγρων θα σας κερδίσουν για 

πάντα. Από τους Πύργους των Ψαράδων ως τα ηλιοβασιλέματα πλάι στον Δούναβη, η 

Βουδαπέστη είναι αξεπέραστη. 

Η μακρόχρονη ιστορία της Βουδαπέστης, τα κομψά της κτίρια και η πλούσια πολιτιστική της 

κληρονομιά , δίκαια της έχουν αποδώσει τον τίτλο ”Μαργαριτάρι του Δούναβη” . Επιπλέον 

η πόλη παρουσιάζει ενδιαφέρον και από γαστρονομικής απόψεως , αφού φημίζεται για το 

γκούλας (είδος κοκκινιστού) και τις πιο νόστιμες σούπες. 

Όπως και νάχει, το Ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι άπαιχτο! Κάντε κράτηση τώρα, να 

προλάβετε την early booking τιμή! 

 

 

 

 

 

 

 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

https://www.google.com/travel/things-to-do/see-all?g2lb=2502548,2503771,2503781,4258168,4270442,4284970,4291517,4306835,4515404,4597339,4649665,4722900,4723331,4733969,4754388,4757164,4758493,4762561,4786153,4786157,4786958,4789857,4790928,4791627&hl=el-GR&gl=gr&ssta=1&dest_mid=/m/095w_&dest_state_type=sattd&dest_src=ts&rf=EgwKCC9tLzAzZzN3KAE&sa=X&ved=2ahUKEwigvs3qnIr4AhVFSfEDHVRWAGsQ64UEKAN6BAgaEA8
https://www.taxidologio.gr/budapest-todo-fishermans-bastion.html


Απευθείας  πτήση από Ηράκλειο προς την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την υπέροχη 

Βουδαπέστη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με 

την πόλη 

 

 

 

 

 

2η μέρα: Βουδαπέστη - Ξενάγηση πόλης 

Η Βουδαπέστη βρίσκεται στο κέντρο της Παννονικής πεδιάδας. Η πόλη είναι κτισμένη στις 

δύο όχθες του ποταμού Δούναβη - η Βούδα απλώνεται στους λόφους της δυτικής όχθης, 

ενώ η σημαντικά μεγαλύτερη Πέστη εκτείνεται στην ανατολική όχθη. Άφιξη και ξενάγηση 

της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματθαίου (Matyas) όπου στέφονταν οι βασιλιάδες, 

την στολισμένη με υπέροχα αγάλματα Πλατεία των Ηρώων, την Όπερα, το υπέροχο 

νεογοτθικό Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον λόφο Γκέλερτ με τη μοναδική θέα και τον Πύργο 

των Ψαράδων με τους επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη, από όπου η θέα της 

πόλης με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι της Μαργαρίτας στο μέσον του 

Δούναβη, είναι πραγματικά εκπληκτική. Σήμερα το πρωί θα ξεναγηθούμε στην σκεπαστή 

αγορά της Βουδαπέστης, απ΄ όπου μπορείτε να αγοράσετε τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και 

Παλίνκα, τα πασίγνωστα ουγγαρέζικα λουκάνικα, τα κρασιά Τοκάι και πλήθος 

παραδοσιακών προϊόντων. Θα συνεχίσουμε για την Εβραϊκή συνοικία με την μεγαλύτερη 

συναγωγή της Ευρώπης και δεύτερη μεγαλύτερη ενεργή συναγωγή του κόσμου. Τέλος, θα 

περιπλανηθούμε στον γνωστό πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα (Vaci Utca). Στον ελεύθερο χρόνο 

σας μην παραλείψετε να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα και τοπικά γλυκίσματα στα 

φημισμένα καφέ New York και Gerbeaud. 

 



3η μέρα: Βουδαπέστη, (προαιρετικά Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, 

Βίσεγκραντ) 

Σήμερα σας προτείνουμε μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος του Δούναβη μας περιμένει 

σήμερα. Η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας 

(Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα γραφικά του δρομάκια, θα δούμε 

την μικρή ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. 

Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 

Έστεργκομ. Εδώ θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό, που είναι από τους 

μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ακολουθεί το Βίσεγκραντ, όπου σας προτείνουμε γεύμα στο 

παραδοσιακό αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE (www.renvisegrad.hu) - μια 

έκπληξη στις όχθες του Δούναβη, καθώς οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι με παραδοσιακά 

κοστούμια. Επιστροφή στην Βουδαπέστη. 

 

4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα, (Προαιρετική Κρουαζιέρα στον Δούναβη) 

Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την πόλη που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Η Βουδαπέστη 

είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Περισσότερα από 30 Spa της πόλης σας δίνουν 

την ευκαιρία να γνωρίσετε την "αρχαία" τελετουργία αυτών των ιαματικών νερών. 

Επισκεφθείτε, όσο ο χρόνος σας το επιτρέπει, το λαμπρό οικοδόμημα του Gellert, ένα Art 

Nouveau κόσμημα του 1900 με περισσότερες από 18 θερμές πηγές και πισίνα που 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα αρχαία λουτρά του Καρακάλλα. Εναλλακτικά,  απολαύστε 

(έξοδα ατομικά) μια μίνι κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη για να δείτε την πόλη 

"ζωγραφισμένη" μέσα από τα καθαρά νερά του ποταμού. Για το βράδυ σας προτείνουμε 

(προαιρετικά) διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. 

 

5η μέρα: Βουδαπέστη - Ηράκλειο 

Ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για την πτήση 

επιστροφής στο Ηράκλειο. 

 

Το Ταξίδι Περιλαμβάνει: 

• Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

• Φόροι αεροδρομίων 

• 4 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Hotel Atrium Fashion 4* or similar 

• Πρόγευμα καθημερινά 

• Ξενάγηση Βουδαπέστης με 'Ελληνα διπλωματούχο ξεναγό 

• Μεταφορές απο και προς ξενοδοχείο 

• Προσωπική τσάντα 

• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός στον τόπο του προορισμού 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Φ.Π.Α 

 

 



Δεν Περιλαμβάνει: 

 

• Επιβάρυνση 140€ για 1 χειραποσκευή 8 κιλών και 1 βαλίτσα 20 κιλών ανα άτομο. 

• •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα , Δυνατότητα ταξιδιωτικής 

ασφάλισης με επί πλέον παροχές και έναντι covid +20€ Interamerican. 

• •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα  

• •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

• • Δημοικοί φόροι πόλεων 

 

 

Πτήσεις: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 15:50-17:15 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12:10-15:30 

 

Σημειώσεις: 

Το κοστολόγιο της συγκεκριμένης αναχώρησης έχει γίνει με διαθεσιμότητα και ναύλους 

τσαρτερ στις 28/5/2022. Παρακαλώ ζητήστε την τιμή για την δική σας αναχώρηση το 

συντομότερο για να προλάβουμε ανατιμήσεις στην τιμή του τσαρτερ. 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι. 

H συμμετοχή σας στο πρόγραμμα προυποθέτει ταυτότητα όχι πάνω από 15 ετών παλίά, 

διαβετήριο για ένστολους και παιδιά έως 12 ετών και την αποδοχή των όρων συμμετοχής 

που βρίσκονται στο site μας. 

  

Φαγητό και ποτό στην Βουδαπέστη 

Η Ουγγρική διατροφή  είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ,λόγο των χαμηλών θερμοκρασιών 

και του κρύου όπου επικρατεί στο το μεγαλύτερο μέρος του έτους . Όσο για το πιο γνωστό 

πιάτο είναι το στιφάδο με κρέας , όπως επίσης γνωστά είναι και τα : 

Langos , τηγανιτή πίτα που τρώγεται ζεστή και είναι αλειμμένη με sour cream  και τριμμένο 

τυρί ή βούτυρο αρωματισμένο με σκόρδο . 

Καμινάδα , γλυκά από μακρινές λωρίδες  ζύμης όπου αλείφονται με βούτυρο και ψήνονται 

στα κάρβουνα . 

Γεμιστό λάχανο , παρόμοιο με τους δικούς μας λαχανοντολμάδες  όπου τρώγεται συνήθως 

το χειμώνα . 

Σούπα Γκούλας , εθνικό    φαγητό της Ουγγαρίας όπου σερβίρεται κοκκινιστό κρέας 

συνήθως . 

Dobos Torte , εντυπωσιακό γλυκό όπου σερβίρεται συνήθως σε καφέ και φούρνους σε όλη 

την χώρα , αν και είναι δημοφιλές και σαν γαμήλια τούρτα ή τούρτα γενεθλίων . 



 

 

Τι αξίζει να δείτε στην  Βουδαπέστη: 

 

 

 

Είναι αναμφίβολα μια από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές χώρες της Ευρώπης όπου 

συνδυάζει ιστορία, εξαιρετική αρχιτεκτονική ,καλό φαγητό άλλα και  εντυπωσιακά 

αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε εφόσον επισκεφθείτε τη χώρα αυτή . Μερικά όπου 

πρέπει να επισκεφθεί   είναι : 

Βασιλικό ανάκτορο 

Η στρατηγική γεωγραφική του θέση βοηθούσε τους κατοίκους της περιοχής να 

δημιουργούν οχυρά και προστατευτικά τείχη βρίσκοντας εκεί καταφύγιο σε περιόδους 

πολέμων και επιδρομών .Το βασιλικό ανάκτορο με τον εντυπωσιακό θόλο έχει πλέον 

αντικατασταθεί και έχει τοποθετηθεί μπροστά του το άγαλμα του πρίγκιπα Ευγένιου της 

Σαβοΐας , οι νίκες του οποίου σήμαναν την απελευθέρωση  την ελευθέρωση της Ουγγαρίας 

από τους Οθωμανούς .Αξίζει να περιηγηθείτε με τα πόδια στους πρόποδες του κάστρου και 

να θαυμάσετε διάφορα σημεία του όπως και σημαντικά αξιοθέατα που βρίσκονται στην 

περιοχή .Ο πιο  ‘’ξακουστός’’ τρόπος για να φτάσετε στο κάστρο είναι το παλιό 

παραδοσιακό τελεφερίκ , ενώ αν είστε της πεζοπορίας η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου 

15 λεπτά . 

Εθνική πινακοθήκη Ουγγαρίας 

Βρίσκεται στο κέντρο του κάστρου της Βούδας , όπου ποικίλει από την  ομορφιά εκθεμάτων 

, επιπλέον ότι θα θαυμάσετε έργα τέχνης τόσο ημεδαπών Ούγγρων όσο και αλλοδαπών 

όπως του δικού μας Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. 



 

Κοινοβούλιο 

 

Το νεογοτθικό μεγαλούργημα όπου φέρει τον τίτλο  του διασημότερου κτιρίου της 

Ουγγαρίας όπου είναι χτισμένο κατά τα πρότυπα του Βρετανικού Κοινοβουλίου του 

Λονδίνου . Χρισμένο στους πρόποδες του Δούναβη αποτελεί το πιο φωταγωγημένο 

αξιοθέατο ενώ βέβαια αξίζει μια επίσκεψη και στο εσωτερικό του. 

 

  

 

Κεντρική αγορά 

 

Μπροστά στην γέφυρα της Ελευθερίας θα συναντήσετε την Μεγάλη κεντρική αγορά της 

πόλης .Στον πάνω όροφο της κεντρικής αγοράς πωλούνται τοπικά σουβενίρ , ενώ οι 

ιδιοκτήτες των πάγκων δέχονται πολλές φορές και ευρώ . Έπειτα υπάρχουν και ταβέρνες 

και άλλα σημεία πώλησης όπου μπορείτε να απολαύσετε τοπικές γαστρονομικές γεύσεις , 

μερικές φορές ωστόσο συνοδεύεται    και από ζωντανή μουσική . 

 

Κρατική Όπερα Ουγγαρίας 

Αποτελεί κορυφαίο δημιούργημα του Ούγγρου αρχιτέκτονα Μίκλος Ιμπλ .Το εσωτερικό της 

όπερας είναι επίσης εντυπωσιακό , με τις μαρμάρινες κολόνες και τον τεράστιο πολυέλαιο 

της κεντρικής αίθουσας . 

 

Παπούτσια στον Δούναβη 

Έργο τέχνης κοντά στο κοινοβούλιο , όπου ξυπνάει αναμνήσεις από το παρελθόν της 

Ευρώπης όπου οι Εβραίοι υπέστησαν πολλούς διωγμούς ,  στο σημείο εκείνο του ποταμού 

οι Γερμανοί μαζί με τους Ούγγρους συνεργάτες τους πέταγαν τους Εβραίους 

υποχρεώνοντας τους να βγάζουν τα παπούτσια τους . Έτσι το σιδερένιο αυτό μνημείο 

τιμάει την μνήμη τους. 

 

 

 


