
  

6ΗΜΕΡΗ  
ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΜΑΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
 

ΝΙΣ - BΕΛΙΓΡΑΔΙ- ΒΙΕΝΝΗ - 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

 

ΑΠΟ  29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    EΩΣ   3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
 

ΝΙΣ  ….. 
Είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στα Βαλκάνια και την Ευρώπη και από την αρχαιότητα θεωρείται πύλη μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης. 
 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
H όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας είναι ένας εξαιρετικός  προορισμός. Βρέχεται από τον Σάββα και τον Δούναβη 
και έχει κεντροευρωπαϊκό αέρα. 

 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Με χίλια χρόνια ιστορίας, η εντυπωσιακή Βουδαπέστη αποτελεί μοναδικό μωσαϊκό αρχιτεκτονικών επιρροών, με 
στοιχεία μπαρόκ, αρτ νουβό και νεοκλασικά να συνθέτουν ένα τοπίο ειδυλλιακό. Αν προσθέσετε τη ρομαντική 
ατμόσφαιρα –με τον Δούναβη σε πρώτο πλάνο– και τις γενναίες δόσεις κουλτούρας και καθημερινών απολαύσεων , 
τότε έχετε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς. Ατμοσφαιρική, κοσμοπολίτικη ,η «διπλή» πρωτεύουσα 
στις όχθες του ποταμού ιδιαίτερη αλλά πάνω από όλα διόλου προσκολλημένη στο παρελθόν. Αψβούργοι, 
Μαγυάροι, Τούρκοι και Σοβιετικοί προσπάθησαν μάταια να την κατακτήσουν και να ενώσουν ό,τι χωρίζει εδώ και 
αιώνες ο ήρεμος Δούναβης. Ξεκλέψτε λίγες στιγμές από τη ζωή σας και ελάτε να ταξιδέψουμε στο Δούναβη, τα 
μπαρόκ και αυτοκρατορικά κτίρια, τη πλούσια ιστορία που αναδίδουν οι συνοικίες και στα δρομάκια μιας πόλης με 
έντονο παρελθόν και πολλά υποσχόμενο μέλλον… 

 

ΒΙΕΝΝΗ 
Φινετσάτη και αρχοντική η Βιέννη κρύβει εκπλήξεις και αναπαύεται στα αυτοκρατορικά παλάτια και τη 
χριστουγεννιάτικη «Ντίσνεϊλαντ». Βαλσάκια του Στράους, πίνακες του Κλιμτ, σοκολατένιες sacher torte, επιβλητικά 
ανάκτορα, βόλτες με άμαξες και ρομαντικοί περίπατοι στη Sterngasse, ανάμεσα στα αμέτρητα σιντριβάνια, είναι τα 
βασικά κεφάλαια του ατελείωτου παραμυθιού που λέγεται «Βιέννη». Επιβλητικά μπαρόκ κτίρια με ροκοκό 
φιοριτούρες, ανακατεμένα με σύγχρονη αρχιτεκτονική και μοντέρνα δημιουργία, θρυλικά βιεννέζικα cafés και 
μουσική, πολλή μουσική –Μότσαρτ, βαλς και live jazz– όπου σταθείς κι όπου βρεθείς, κάνουν τη Βιέννη ιδανικό 
φόντο. Για την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δοκιμάστε ένα αυθεντικό στρούντελ πασπαλισμένο με άχνη 
ζάχαρη, και  ένα βιεννέζικο καφέ στο ιστορικό Central στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου… 

 
Τι λέτε;  Θα το κάνουμε αυτό το ταξίδι ; 

 

Κρατήσεις  2661049000 / 6932930643 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΝΙΣ (687 ΧΛΜ) 
Συγκέντρωση των εκδρομέων στο νέο  λιμάνι της Κέρκυρας και  επιβίβαση στο πλοίο για 
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση   για  το Νις….  με   ενδιάμεσες   
απαραίτητες στάσεις   για  καφέ και  φαγητό .  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.  
 

 2η ημέρα : ΝΙΣ- ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση) (230 ΧΛΜ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (380 ΧΛΜ) 

Μετά το  πρωινό  μας,  θα έχουμε μια σύντομη ξενάγηση  στο όμορφο Νις. Στη συνέχεια, θα 
αναχωρήσουμε για Βελιγράδι και φτάνοντας θα δούμε το φρούριο Καλεμεγκντάν, με τους 
πύργους, τις πολεμίστρες και τα οχυρώματα από την εποχή της Αναγέννησης. Θα δούμε επίσης 
τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου. Επίσης Θα 
δούμε τα ερείπια από το παλιό τζαμί και τον ορθόδοξο καθεδρικό ναό με τους τάφους των Σέρβων 
πριγκίπων του Οίκου Ομπρένοβιτς. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Σάββα, που 
αποτελεί τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων και το Μνημειακό κέντρο του Τίτο, 
αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη. Στην συνέχεια, στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε πολλά και 
εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα, το Εθνικό μουσείο, ενώ κατά μήκος της λεωφόρου των 
Επαναστάσεων θα δούμε το Κοινοβούλιο, ένα κλασικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Στην 
συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο  και ξεκούραση. 

3η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)  

Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση μας όπου θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε την 
πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, το καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και θα θαυμάσουμε τα καλοδιατηρημένα κτίρια. Συνεχίζοντας θα 
δούμε το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των ψαράδων, θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 
οποία γίνονταν οι στέψεις των βασιλέων. Στον λόφο του Γκέλερτ, απ’ όπου θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της Ελευθερίας και το κάστρο, 
την Τσιταντέλα. Για το βράδυ σας προτείνουμε ( προαιρετικά) διασκέδαση  σε τοπική ταβέρνα με 
παραδοσιακή μουσική ή μετάβαση στην κεντρική πλατεία Βάτσι Ούτσα για την υποδοχή του Νέου 
χρόνου!! 

4η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση) (240 ΧΛΜ) 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !! Πρωινό και αναχωρούμε για την αυτοκρατορική πόλη. Κατά 
την διάρκεια της παραμονής μας , θα δούμε την Ριγκ Στράσσε με το θαυμάσιο πάρκο, την Όπερα, 
τα ανάκτορα Χόφενμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου και την εκκλησία του Τάματος. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας – το αριστούργημα του Σενμπρούν με τα 1.400 δωμάτια – και το 
ανάκτορο του Μπελβεντέρε. Μετά την ξενάγηση θα υπάρχει χρόνος για να κάνετε μια βόλτα στην 
Ελληνική συνοικία της πόλης. Επιστροφή στη Βουδαπέστη το απόγευμα, δείπνο και στην συνέχεια 
σας προτείνουμε (προαιρετικά )  να απολαύσετε μια πανέμορφη κρουαζιέρα στα ήσυχα νερά του 
Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

 

Κρατήσεις  2661049000 / 6932930643 

 



5Η ΗΜΈΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ- ΝΙΣ (613 ΧΛΜ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο Νις με ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις στην πανέμορφη 
διαδρομή μας. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας , τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην 
όμορφη πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα ΝΙΣ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ (685 ΧΛΜ) 

Πλούσιο πρωινό και γεμάτοι από όμορφες εικόνες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την Κέρκυρα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και αναμνήσεις από το υπέροχο ταξίδι μας 

ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
 
 

ΤΙΜΗ: 700€/ ΑΤΟΜΟ 
 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ  150 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ( 0-12 ΕΤΩΝ): 550 ΕΥΡΩ (ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Δεκεμβριου και εφοσον υπάρχουν ελεύθερες θεσεις με 

προκαταβολή 300  ΕΥΡΩ κατ'ατομο. 
Εξόφληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 

Στην τιμή  περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, με έμπειρο και άριστο οδηγό. 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα 

 Περιηγήσεις, διαδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4**** (2 διανυκτερεύσεις στο Νίς με  
                          ημιδιατροφή και 3 διανυκτερεύσεις στην Βουδαπέστη με πρωινό) 

 Αρχηγό, συνοδό  του γραφείου μας 

 Τοπικοί ελληνόφωνες ξεναγοί 

 Ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια 

 ΦΠΑ, φόροι, διόδια και τέλη γκρουπ. 

  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και  ταξιδιωτική ασφάλιση 

 
Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είσοδοι  μουσείων, αρχαιολογικών χώρων. 

 Νυχτερινές διασκεδάσεις, φιλοδωρήματα, ποτά 

 Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
 

 
Κατά τις διαδρομές οι αλλαγές των θέσεων στο πούλμαν είναι υποχρεωτικές. 

 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΗ, είναι πιθανόν η σειρά διεξαγωγής του προγράμματος να τροποποιηθεί για 

διάφορους λόγους (αργίες, καιρικές συνθήκες) χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα από το 
πρόγραμμα. 

 
TAΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 
Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους 
αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι και έχουν 
δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίες ή 
ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  8 μέρες πριν την αναχώρηση 
Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. Όποιος 
απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως βαρύνεται με δικά του έξοδα για 
τη σύνδεση του με το group. 
Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 
υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται      ο υπεύθυνος. 

Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις οποίες 
δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των εκδρομέων.. 

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά πληρώνουμε 
ακυρωτικά, μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  πριν το 75 
% επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι στην 
ευθύνη του κάθε εκδρομέα χωριστά καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών 
διαδικασιών. 
Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά το 
ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη αξίας καθώς και προσωπικά 
αντικείμενα φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 
Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές θέσεων, 
βάση ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –ξεναγήσεις , δεν 
θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που εξυπηρετούν αρχηγούς και 
τοπικούς ξεναγούς. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κατά την 
κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του 
γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. 
Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να γνωστοποιηθεί προς 
όλους έγκαιρα και προ της αναχώρησης της εκδρομής. 
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να τροποποιήσει τη 
σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 

 
  
 


