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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΕ 4 ΗΜΕΡΕΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: το νεο-γοτθικό Κοινοβούλιο, την γέφυρα της
Ελισάβετ και της Μάργαρεθ, τον Πύργο των Ψαράδων, την εκκλησία του Αγίου Ματθαίου, την
πλατεία των Ηρώων, βασιλικές της Πέστης, την πόλη του Szentendre και τα ιαματικά λουτρά της
Βουδαπέστης .
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Άφιξη στη Βουδαπέστη
Άφιξη στη Βουδαπέστη. Συνάντηση με τον αρχηγό του οργανωμένου ταξιδιού από
το Ernesto Travel και μεταφορά με πούλμαν στο ξενοδοχείο στην Βουδαπέστης.
Άφιξη και check-in στο ξενοδοχείο.
Δείπνο στο ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση στη
Βουδαπέστη.
Βουδαπέστη
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αξιοθέατα στην Βουδαπέστη -. Το υπέροχονεο-γοτθικό Κοινοβούλιο (το μεγαλύτερο
κτίριο στην Ουγγαρία. Βρίσκεται κοντά στον ποταμό Δούναβη και χτίστηκε μεταξύ
1884 και 1902, στο κτίριο υπάρχουν 691 δωμάτια). Διασχίζοντας το Δούναβη μέσω
του Αγίου Margareth Bridge, περίπατος στη Βούδα, με το κάστρο και τα πιο
διάσημα μνημεία της Βουδαπέστης. Επίσκεψη στο Προμαχώνα των Ψαράδων, με
υπέροχη θέα της Βουδαπέστης και την Εκκλησία του Αγίου Ματθαίου - στο κέντρο
της Βούδας, ο τόπος στέψης των Ούγγρων βασιλιάδων. Στην επιστροφή θα
διασχίσουμε τη γέφυρα της Ελισάβετ.
Γεύμα στο κέντρο της πόλης.
Πλατεία Ηρώων, City Park, Andrássy Avenue, το Millenium Monument με τον
Αρχάγγελο Γαβριήλ. Περπατώντας προς την κεντρική πλατεία της αγοράς, η Όπερα
και η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος στο πιο γνωστό μέρος για
ψώνια στη Βουδαπέστη, στην κεντρική πλατεία της αγοράς, το οποίο χτίστηκε το
1890 από τον Samu Pecz.
Δείπνο σε μια βάρκα (Μάιο έως Οκτώβριο) ή σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της
πόλης (Νοέμβριο έως τον Απρίλιο).
Διανυκτέρευση στη Βουδαπέστη.
Szentendre - η πόλη των μουσείων, τα ιαματικά λουτρά της Buda
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για το Szentendre. Μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη, υπάρχει
ένα μικρό γραφικό χωριό που ονομάζεται Szentendre, το οποίο διατηρεί ακόμα τον
αρχαίο χαρακτήρα του. Πολλοί ζωγράφοι, γλύπτες, και καλλιτέχνες ζουν σε αυτή
την πόλη για το περιβάλλον της, την όμορφη τοποθεσία δίπλα στον ποταμό
Δούναβη, καθώς και για τα αρχιτεκτονικά μνημεία της.
Γεύμα σε εστιατόριο στο Szentendre και επιστροφή στην Βουδαπέστη.
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Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά: τα ιαματικά λουτρά στη Βουδαπέστη: Rudas, Rác,
Király και Császár. Οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν την θερμική κουλτούρα μπάνιου στο 2ο
αιώνα.
Δείπνο σε εστιατόριο με Gipsy μουσική και λαϊκό πρόγραμμα. Το τελευταίο βράδυ
στη Βουδαπέστη.
Αναχώρηση από την Βουδαπέστη και από την Ουγγαρία
Πρωινό. Check-out από το ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση από Βουδαπέστη.

