
 
 

8 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι  -  ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/07/17 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (863 χλµ). 
         Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση. ∆ιέλευση 
συνόρων Ελλάδας – Σκοπίων - Σερβίας  µε ενδιάµεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στο 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη γνωριµία µε την 
πόλη. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
   
2η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ , 31/07/17 , ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΒΙΕΝΝΗ (618 χλµ). 
         Πρωινό. Ξεκινάµε την ξενάγησή µας, όπου θα δούµε το εντυπωσιακό φρούριο Κάλεµεγκνταν, το 
ιστορικό κέντρο της πόλης µε τα πολλά και εντυπωσιακά κτήρια του 19ου αιώνα κ.ά. Στη συνέχεια, θα 
περπατήσουµε στη γεµάτη ζωντάνια κεντρική πλατεία Τέρα που αποτελεί και την καρδιά του 
Βελιγραδίου, µε τα καφέ και τα γραφικά της εστιατόρια. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας µε άφιξη στη 
ροµαντική πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. 
∆είπνο. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ , 01/08/17 ,  ΒΙΕΝΝΗ – ΠΡΑΓΑ (331 χλµ). 
      Πρωινό. Η σηµερινή µας ξενάγηση αρχίζει από το συγκρότηµα των θερινών ανακτόρων της Μαρίας 
Θηρεσίας, γνωστό σαν Σένµπρουν, όπου θα περιηγηθούµε στους κήπους και στη συνέχεια θα δούµε το 
ανάκτορο Μπελβεντέρε. Επίσης, θα περιηγηθούµε στην όµορφη Ρινγκστράσε και θα θαυµάσουµε το 
Πάρκο της πόλης, τη Μαύρη Πλατεία, την Όπερα, το Κοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο, το Κρατικό Θέατρο και 
την εκκλησία του Τάγµατος  Φωτίχ Κίρκε. Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στο φηµισµένο πεζόδροµο 
Κερτνερστράσσε, όπου θα δούµε το σπίτι του Ρήγα Φεραίου και τον πραγµατικά επιβλητικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Σχετική παραµονή στην αγορά για ψώνια και χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στις 15:00 
αναχώρηση για Πράγα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Το βράδυ 
αναχώρηση για µια πρώτη γνωριµία στα µεσαιωνικά σοκάκια της ολόφωτης Πράγας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/08/17, ΠΡΑΓΑ. 
    Πρωινό. Αναχώρηση για να ξεναγηθούµε στη «Χρυσή Πόλη» που είναι χτισµένη στις όχθες του 
ποταµού Μολδάβα.  Επίσκεψη στην Καστρούπολη, την ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω στο 
βράχο της Μάλα Στράνα, το Γοτθικό καθεδρικό ναό του αγίου Βίτου µε τα εντυπωσιακά βιτρό και το 
Μαυσωλείο των Βοήων Βασιλέων. Συνεχίζουµε περνώντας από την παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα 
περπατήσουµε από τη γραφική γοτθική Γέφυρα του Καρόλου µέσα από τα µεσαιωνικά δροµάκια της 
«Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς πόλης µε το ∆ηµαρχείο και το φηµισµένο αστρονοµικό 
ρολόι.  Ελεύθερος χρόνος για αγορές και βόλτα στα καλντερίµια της παλιάς πόλης. Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
  
5η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 03/08/17 , ΠΡΑΓΑ – ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ (525χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ευρώπης, τη 
Βουδαπέστη. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη και στη συνέχεια προτείνουµε ροµαντική κρουαζιέρα µε το καραβάκι στους 
πρόποδες του ∆ούναβη διασχίζοντας το φωταγωγηµένο µαργαριτάρι του, τη Βουδαπέστη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04/08/17, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ. 
          Πρωινό. Αναχώρηση για να επισκεφθούµε την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας που είναι χωρισµένη 
από το ∆ούναβη στη Βούδα και την Πέστη. Κύρια χαρακτηριστικά της πόλης, είναι ο καθεδρικός ναός του 
Αγίου Στεφάνου, η πλατεία των Ηρώων, οι πύργοι των Ψαράδων, η εκκλησία του Αγ. Ματίας µε 
ωραιότατα βιτρό, η Πινακοθήκη και τα Μουσεία Πολεµικής και Μουσικής Ιστορίας.  Από το λόφο Γκέλερτ 
στη Βούδα της Ελευθερίας µπορούµε να απολαύσουµε πανοραµικά την πόλη. Επιστρέφοντας θα έχουµε 



χρόνο ελεύθερο στα όµορφα καφέ Νιού ∆ιόρκ και Ζερµπό, φηµισµένα για τη µοναδική τους ατµόσφαιρα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. Σας προτείνουµε διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα µε 
τσιγγάνικα βιολιά. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 05/08/17 , ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΝΙΣ (613 χλµ). 
         Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την πόλη Νις η οποία είναι γενέτειρα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης και 
χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 06/08/17 , ΝΙΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( 669 χλµ).   

           Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση παίρνοντας το δρόµο της επιστροφής. ∆ιέλευση 
συνόρων Σερβίας – Σκοπίων - Ελλάδας (Εύζωνοι). Μετά από ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας 
µε όµορφες εντυπώσεις από την υπέροχη αυτή εκδροµή . 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να συνοδεύεται 
µε προκαταβολή 150 ευρώ  κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση 

της εκδροµής δε θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 

οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε να είναι έγκαιρη η ενηµέρωσή τους για 

την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, µε την 

πολυετή εµπειρία του οδηγού. 
-Μία (1) διανυκτέρευση στο Βελιγράδι, µία (1) διανυκτέρευση στη Βιέννη, δύο (2) διανυκτερεύσεις στην 

Πράγα, (2) διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη και µία (1) διανυκτέρευση στο Νις σε επιλεγµένα 
ξενοδοχεία του γραφείου µας 4****. 

-Επτά (7) πρωινά. 
-Επτά (7) δείπνα. 
-Έµπειρο ξεναγό του γραφείου µας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
-Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους στα µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης . 
- Είσοδο στο παλάτι Σενµπρουν. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόµενο.   

- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαµβάνει» .  
 
Προσοχή !  Ταξιδεύετε µε την καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς χαρακτήρες) ή 
µε  διαβατήριο σε ισχύ . 
 

* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να  

παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

 
 

 

 
 
 

          PAMVOTIS TRAVEL - Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


