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“Charming Danube"
ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – OΤΓΓΑΡΙΑ
Μάρτιος 27 – 29, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ
ψυχαγωγία και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ
φίλουσ ςασ μάηι ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με
τθν δυνατότθτα το ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
H Βουδαπζςτθ–είναι θ πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ. Είναι βιομθχανικό,
οικονομικό, πολιτιςτικό, εκπαιδευτικό και τουριςτικό κζντρο. Είναι θ μεγαλφτερθ
πόλθ τθσ Ουγγαρίασ και φιλοξενεί ςχεδόν 2.000.000 ανκρϊπουσ και καλφπτει μια
ζκταςθ 525χλμ². Βρίςκεται ςε υψόμετρο 100-150μ. και το ψθλότερο ςθμείο τθσ
πόλθσ βρίςκεται ςτο λόφο Janos, ςε υψόμετρο 529μ. Χωρίηεται ςε τρεισ τομείσ:
Βοφδα, Πμπουντα και θ Ρζςτθ - οι οποίοι ενϊκθκαν και ςχθμάτιςαν τθν
Βουδαπζςτθ ςτισ 17 Νοεμβρίου 1873. Το 1950. ςυγχωνεφκθκαν ςε πολλοφσ
άλλουσ τομείσ. Ζχει ιςτορία πάνω από 1500 χρόνια και θ πολιτιςτικι κλθρονομιά
που άφθςαν πίςω πολλοί πολιτιςμοί, κάνουν τθ Βουδαπζςτθ μοναδικι. Από τθν
άλλθ πλευρά το γραφικό Szentendre, ζνα ιςτορικό μνθμείο, που χτίςτθκε από
τουσ εμπόρουσ τθσ Σερβίασ κατά τον 18ο αιϊνα, το οποίο με τθ γοθτεία και τθν
ομορφιά του, κα ςασ αφιςει άφωνουσ. Αν προςκζςετε ςτον πλοφτο τθσ και τθν
πολυμορφία τθσ πολιτιςτικισ ηωισ, τότε ςίγουρα θ διαςκζδαςι ςασ είναι
εγγυθμζνθ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 27/03 Άφιξθ ςτθ Βουδαπζςτθ. Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο.Ελεφκεροσ χρόνοσ
για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 28/03 Ρρωινό. Ρροαιρετικι ξενάγθςθ τθσ Βουδαπζςτθσ (Ρλατεία Ηρϊων, Ππερα,
Citadel, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Γζφυρα Elisabeth...)ι βόλτα με πλοιάριο ςτον ποταμό
Δοφναβθ . Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Ρροαιρετικι βόλτα ςε
εςτιατόριο με τςιγγάνικθ μουςικι. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα -29/03 Ρρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν.
*Ταξίδι ςτθ Βουδαπζςτθ-Ταξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel **** GOLDEN PARK

www.goldenparkhotel.hu

79€
επιπλζον μζρα 39€

Hotel **** GRAND HUNGARIA

79€
επιπλζον μζρα 39€

Hotel ***+ MEDOSZ

www.medoszhotel.hu

69€
επιπλζον μζρα 34€

Hotel ***+ CANADA

www.canada-hotel.hu

69€
επιπλζον μζρα 34€

Hotel***"Oriental

www.hoteloriental.hu

59€
επιπλζον μζρα 29€

Hotel**

59€
επιπλζον μζρα 29€

PremiumApartman

www.premiumapartman.hu

59€
επιπλζον μζρα 29€

Hostel

59€
επιπλζον μζρα 29€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο)

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ.
• Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και τα αξιοκζατα
• Οδθγόσ για τθν Βουδαπζςτθ 80-100 € (τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα)
•Μεταφορά Αεροδρόμιο Βουδαπζςτθσ - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο Βουδαπζςτθσ
-OW(μονι διαδρομι) λεωφορείο ζωσ 30 άτομα - 110 €
-OW(μονι διαδρομι) λεωφορείο ζωσ 50 άτομα - 120 €
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο - 10€
- Κοινοβοφλιο - 6 €, ειςιτιριο
• Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, με ζνα ποτό τιμι - 15 €
•Kρουαηιζρα ςτο Δοφναβθ – 6€
•Κλαμπ 6€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρεϊςθ για μονόκλινο δωμάτιο, ανά άτομο/θμζρα:
Hotel GoldenPark/Grand Hungaria **** 28€
Hotel Medosz /Hotel Canada ***
26€
Hotel Oriental *** / Hotel **
24€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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