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BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΑ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ
7 ημέρες στη Βουδαπέστη και την Πράγα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη στη
Βουδαπέστη: 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 . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
επίσης πολλά αξιοθέατα στην Πράγα: Το Λορέττο της Πράγας, την Βασιλική του Αγίου Γεωργίου,
το Golden Lane, το μικρό μέρος (Μάλα Στράνα), την Γέφυρα του Καρόλου, την Παλιά Πόλη, την
Εβραϊκή Συνοικία και την Νέα Πόλη.
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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.
Βουδαπέστη - Szentendre - Esztergom - Βουδαπέστη
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 αυτό
το χωριό για το περιβάλλον του, την όμορφη τοποθεσία δίπλα στον ποταμό

13.00
15.00
20.00
4η μέρα
8.00
9.00
20.00
5η ημέρα
8.00
9.00

13.30
15.00

17.00
20.00
22.00
6η ημέρα
8.00
9.00
11.00

13.00
14.00
19.00
21.00
7η ημέρα

Δούναβη, καθώς και για τα αρχιτεκτονικά μνημεία του.
Δείπνο σε εστιατόριο στο Szentendre και αναχώρηση για το Esztergom.
Esztergom είναι η πρώτη έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ουγγαρία (περιηγήση
στο εσωτερικό της βασιλικής). Επιστροφή στη Βουδαπέστη μέσω Βίσεχραντ - η
παλαιά κατοικία των Ούγγρων βασιλιάδων.
Δείπνο σε εστιατόριο με Gipsy μουσική και λαϊκό πρόγραμμα. Το τελευταίο βράδυ
στη Βουδαπέστη.
Βουδαπέστη - Cesky Krumlov - Πράγα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Check-out από το ξενοδοχείο.
Αναχώρηση για το Cesky Krumlov. Η πόλη αναφέρεται ως Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Πράγα.
Άφιξη και check-in. Δείπνο στο ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο στην πόλη.
Διανυκτέρευση στην Πράγα.
Το Κάστρο της Πράγας, τα περίχωρά της και το Little Quarter
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Στο Castle Hill με πούλμαν. Μετά ξενάγηση με τα πόδια. Μονή Starahov - που
ιδρύθηκε το 1140 από τον βασιλιά Vladislav II. Τότε, ήταν το μεγαλύτερο κάστρο
της Πράγας. Αξιοθέατα στη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου, η εκκλησία του House of
Nazareth - Loreto Πράγας. Σύμφωνα με το μύθο, το Golden Lane ήταν ένας τόπος
όπου ζούσαν οι αλχημιστές . Σήμερα ο δρόμος κατέχει πολυάριθμα καταστήματα
αναμνηστικών δώρων. Περίπατος απο το Castle Steps προς το Little Quarter.
Γεύμα σε εστιατόριο στο Little Quarter.
Επίσκεψη στα αξιοθέατα στο Little Quarter, ξεκινώντας απο την εκκλησία της
Παναγίας Victorious, με το περίφημο άγαλμα του Θείου Βρέφους της Πράγας. Η
Γέφυρα του Καρόλου. Το Little Quarter περιβάλλεται από το Κάστρο και το Petrin
Hill. Εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το καμπαναριό που βρίσκεται στο κέντρο της
Παλιάς Πόλης.
Προαιρετικά: ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής. Ελεύθερος χρόνος.
Δείπνο σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης ή σε μια βάρκα στον ποταμό Μολδάβα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση στην Πράγα.
Η Παλιά Πόλη, η Εβραϊκή Συνοικία και η Νέα Πόλη
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Αξιοθέατα στην Πράγα: η Παλιά Πόλη με την πλατεία της αγοράς και το Δημαρχείο,
την εκκλησία της Παναγίας του Τυν, Βασιλική του Αγίου Ιακώβου, το Powder
Tower.
Επίσκεψη στα αξιοθέατα στην πρώην εβραϊκή συνοικία του 11ου αιώνα. Η Νέα
Πόλη ιδρύθηκε από τον Charles IV του Λουξεμβούργου στο 19ο αιώνα. Θα δείτε,
επίσης, την περίφημη πλατεία Wenceslas, όπου οι Τσέχοι πολίτες καθόρισαν
σημαντικές πολιτικές αλλαγές κατά τα έτη: 1918, 1945, 1968 και 1989.
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Ελεύθερος χρόνος.
Προαιρετικά: ένα θέαμα στο Black Light Theatre.
Δείπνο και το τελευταίο βράδυ στην Πράγα.
Αναχώρηση από Πράγα και από την Τσεχία
Πρωινό. Check-out από το ξενοδοχείο στην Πράγα.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση από την Πράγα.

