
 
 

 
  7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1η ΜΕΡΑ,  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 17/04/2023, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (863 χλμ). 
          Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Διέλευση 
συνόρων Ελλάδας – Σκοπίων – Σερβίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στο 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και ακολουθεί σύντομη γνωριμία με την πιο ζωντανή 
πόλη της Σερβίας κάνοντας βόλτα στους δημοφιλείς πεζόδρομους Σκανταρλία και Νεζ Μιχαϊλοβα.  
Διανυκτέρευση.  
 
2η ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ, 18/04/2023, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ( 377  χλμ). 
         Πρωινό και με διέλευση συνόρων Σερβίας – Ουγγαρίας, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας όπου είναι χωρισμένη από το Δούναβη στη Βούδα και Πέστη. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια αναχώρηση για γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου και θα ακολουθήσει χρόνος ελεύθερος στα φημισμένα καφέ Νιού Διόρκ και 
Ζερμπό, φημισμένα για τη μοναδική τους ατμόσφαιρα. Ακόμη μπορείτε να περιπλανηθείτε στον 
πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα καθώς επίσης και στα μεσαιωνικά δρομάκια της παλιάς πόλης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ,  ΤΕΤΑΡΤΗ, 19/04/2023, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. 
         Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις 
όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη 
σε πεδιάδα. Θα ξεκινήσουμε από το λόφο Γκέλερτ στη Βούδα της Ελευθερίας όπου μπορούμε να 
απολαύσουμε πανοραμικά την πόλη. Κύρια χαρακτηριστικά της το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, 
η πλατεία των Ηρώων, ο πύργος των Ψαράδων που αποτελεί το σύμβολο της πόλης , η εκκλησία του 
Αγ. Ματίας με ωραιότατα βιτρώ, η πινακοθήκη κ.α. Στη συνέχεια προτείνουμε μια ρομαντική κρουαζιέρα 
με το καραβάκι, στο Δούναβη. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τα αξιοθέατα στις όχθες του 
ποταμού Δούναβη και σίγουρα μια αξέχαστη εμπειρία. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης, στη 
λεωφόρο Ρακότσι και τον πεζόδρομο Βάτσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
  
4η ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ, 20/04/2023, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ (243 χλμ). 
         Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη 
Βιέννη. Θα γνωρίσουμε από κοντά την πόλη που μοιάζει κυριολεκτικά σα να βγήκε από ένα παραμύθι. 
Θα δούμε το συγκρότημα των θερινών ανακτόρων της Μαρίας Θηρεσίας, γνωστό σαν Σένμπρουν όπου 
θα περιηγηθούμε στους κήπους και θα έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφηθούμε. Συνεχίζουμε την 
περιήγηση στην όμορφη Ρινγκστράσε όπου θα θαυμάσουμε το Πάρκο της πόλης, την Μαύρη Πλατεία, 
την Όπερα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Κρατικό Θέατρο και την εκκλησία του Τάγματος Φωτίχ 
Κίρκε. Στη συνέχεια, θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου θα 
συναντήσουμε το σπίτι του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 



 
 
 
5η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21/04/2023, ΒΙΕΝΝΗ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ (384 χλμ). 

 Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα. Η Σλοβενία ονομάζεται η 
΄΄Κοιμωμένη Ομορφιά της Ευρώπης΄’ και η πρωτεύουσα της στις όχθες του συνώνυμου ποταμού το 
επιβεβαιώνει. Ακολουθεί γνωριμία με την πόλη. Θα περπατήσουμε κατά μήκους του ποταμού 
Λιουμπλιάνιτσκα όπου περνάει μέσα από το κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, 
το δημαρχείο, το Βοτανικό κήπο, το πάρκο Τίβολι, τα παλάτια της, την όπερα, τα ρωμαϊκά τείχη και το 
Κάστρο της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Επιλέξτε ένα από τα γεφύρια και 
απολαύστε τις ήρεμες αντανακλάσεις των κτιρίων στο νερό! Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και για το βράδυ προτείνουμε βόλτα στις πλατείες και τα σοκάκια. 
Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε την Presernov trg με τις πολλές καφετέριες και τα πολλά μπαράκια της 
Παλιάς Πόλης όπου είναι γεμάτα ζωή και έντονους ρυθμούς. Διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ, 22/04/2023, ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (243 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Βενετία. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο 
πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
7η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 23/04/2023, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (80 χλμ). 
     Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την  
πόλη μας με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
** ** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα έχετε 
ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών για την 
έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  695  ευρώ / κατά  άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με την πολυετή εμπειρία 

του οδηγού μας. 
       -Μία (1) διανυκτέρευση στο Βελιγράδι,  δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη, μία (1) διανυκτέρευση στη Βιέννη και 

μία (1) διανυκτέρευση στη Λουμπλιάνα σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του γραφείου μας 4****. 
       - Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βενετία – Ηγουμενίτσα σε καμπίνες με w/c και ντουζ.   

-Πέντε (5) πρωινά. 
-Πέντε (5) δείπνα. 
-Έμπειρο ξεναγό  - συνοδό του γραφείου μας, σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
-Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.Δ. 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Είσοδοι στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κρουαζιέρες και κέντρα διασκέδασης . 
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο.   
-Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει.  
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  
( 16 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
. 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα το διαβατήριο σας σε ισχύ ή η  αστυνομική σας  ταυτότητα (με τους λατινικούς 
χαρακτήρες) . 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
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