
   
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 

             29-2/1/2023    5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις 
• ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ! 

 
1η ΜΕΡΑ 29/12/22: ΒΙΕΝΝΗ -ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  /215 χλμ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο το πρωί  και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη, και άμεση επιβίβαση στα λεωφορεία 

για αναχώρηση για την χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης 2 ‘ώρες ελεύθερο χρόνο και έπειτα αναχώρηση 

για την όμορφη πόλη της Βουδαπέστης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Βραδινή 
μεταφορά στο κέντρο της πόλης- Σας προτείνουμε το διάστημα αυτό, μια δίωρη κρουαζιέρα στο ποταμό 

Δούναβη απολαμβάνοντας τη πόλη φωτισμένη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 2η ΜΕΡΑ 30/12/22: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ξενάγηση πόλεως – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Πρωινό και άμεση επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση για να 

αρχίσουμε την ξενάγηση από την Πλατεία Ηρώων όπου θα γνωρίσουμε 
την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αγ. 

Στεφάνου , την λεωφόρο Δημοκρατίας με την Όπερα και τα 

καλοδιατηρημένα της κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο, τις 

γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη συνέχεια θα 

περάσουμε στη Βούδα όπου θα δούμε το Κάστρο, το άγαλμα της 
Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον 

Γοτθικό Ναό Ματύας όπου εστέφοντο παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. Από 

τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυμάσουμε πανοραμικά τις δυο πόλεις.  

Έπειτα αναχώρηση για την Κεντρική αγορά .Στην αρχή της 

πολυσύχναστης οδού Βάτσι και μπροστά στη γέφυρα της Ελευθερίας 

θα συναντήσατε τη μεγάλη Κεντρική Αγορά της πόλης που 
ανακαινίστηκε το 1999. Η Αγορά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ντόπιων 

κι επισκεπτών που την κατακλύζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς αγοράζουν κάθε είδος τοπικών 

γεύσεων. Όπως θα διαπιστώσετε, τα λουκάνικα έχουν την τιμητική τους, όπως και η πάπρικα που αποτελεί 

τοπικό έδεσμα και πωλείται σε διάφορες εκδοχές, όπως γλυκιά και πικάντικη. Στον πάνω όροφο της Κεντρικής 

Αγοράς πωλούνται τοπικά σουβενίρ, όπως παραδοσιακές στολές και μαγνητάκια σε οικονομικές τιμές, ενώ οι 

ιδιοκτήτες των πάγκων δέχονται κατά κανόνα κι ευρώ – ενίοτε σε συμφέρουσα ισοτιμία. Επιπλέον, εδώ 
υπάρχουν μερικές ταβέρνες και άλλα σημεία πώλησης έτοιμου παραδοσιακού φαγητού που μπορείτε αμέσως 

να απολαύσετε τις τοπικές γαστρονομικές γεύσεις, μερικές φορές μάλιστα φιλοξενείται και ζωντανή μουσική. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

 

__________________________________________________________________________________ 

General Tourist Office 

Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 

e-mail:manolis@kalamaki-travelservices.gr 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 25/11/22 

BLACK FRIDAY ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ Η 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΕΩΝ! 



 
3Η ΜΕΡΑ 31/12/22: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ( μέρα ελεύθερη – προαιρετική στη Puszta 120 

χλμ o/w)  

Πρωινό και ελεύθερη μέρα σήμερα να 
απολαύσετε την πόλη , να πάτε να δείτε τις 

Χριστουγεννιάτικες Αγορές και πως είναι 

στολισμένη η πόλη  αγοράστε παραδοσιακά 

χριστουγεννιάτικα στολίδια, γευτείτε τα 

χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά και άλλες 

πικάντικές παραδοσιακές λιχουδιές όπως 
λουκάνικα, πατάτεςκάστανα κ.λ.π. Εναλλακτικά σας  

προτείνουμε  να αναχωρήσουμε για το περίφημο Puszta Tour, 

ένα από τα πιο αγαπητά προγράμματα στους επισκέπτες της Βουδαπέστης. Αφήνουμε την πόλη και 

μεταφερόμαστε σε μια φάρμα με άλογα  με τα οποία οργανώνονται παραστάσεις και ένα εστιατόριο όπου 

μπορείκανείς να απολαύσει τις νοστιμιές τις Ουγγρικής κουζίνας και να θαυμάσει παράλληλα τα ζώα . Κατά 
την είσοδο, προσφέρεται στον επισκέπτη, ποτό και αλμυρό κέικ και με άμαξες θα περάσουμε στο εσωτερικό 

χώρο όπου γίνονται οι παραστάσεις με τα άλογα τα οποία παρακολουθούμε με  φαγητό και ζωντανή μουσική. 

Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

Για το βράδυ σας προτείνουμε το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε προνομιακή τιμή σε εστιατόριο – κελάρι με 

παραδοσιακή μουσική ( τσιγάνικα βιολιά ), καλό φαγητό, άφθονο κρασί. 

 
 

 

4Η ΜΕΡΑ 01/01/23: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ -ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  

Πρωινό και το σημερινό μας πρόγραμμα θα μας οδηγήσει στις 

πανέμορφες παραδουνάβιες περιοχές. Θα δούμε στο 'Εστεργκομ τον 
Ναό του Αγίου Στεφάνου, τον 'Αγιο Ανδρέα - αγαπημένο χωριό των 

ντόπιων καλλιτεχνών - το μουσείο κεραμικής τέχνης Μάργκιτ Κόβατς 

και την Ορθόδοξη εκκλησία. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας διανυκτερευση, 

 

5Η ΜΕΡΑ 02/01/23: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ / πτήση επιστροφής (288 χλμ ) 
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας και μεταφορά για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την 

πτήση επιστροφής μας . 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ GALA ΔΕΙΠΝΟ ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Περιλαμβάνει :  
• Ναυλωμένη πτήση τσάρτερ 
• Διαμονή 4 βράδια στην Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά   
• ΔΩΡΟ η εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά 

• Περιλαμβάνεται η ξενάγηση στην Βουδαπέστη 
• Δωρεάν μεταφορά από / προς το κέντρο  
• Μεταφορές ανά ημέρα όπως απαιτεί το πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα 

πούλμαν 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Ξεναγήσεις και εκδρομές Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με έμπειρους 
ελληνόφωνους τοπικούς ξεναγούς  

• Αρχηγός  - Συνοδός του γραφείου μας  
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το άτομο στο 
δίκλινο  

 

ΠΑΙΔΙ 
ΕΩΣ 12 
ΕΤΩΝ   

Επιβάρυνση  
Σε μονόκλινο 

δωμάτιο 
 

VERDI GRAND HOTEL 4*  870€ ΒΒ - - 

HILTON GARDEN INN BUDAPEST CITY CENTER 4* 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 895€ ΒΒ 690€ - 

ΕΩΣ 3 ΑTΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΡΤΑ 



 
 
 
 

 
Δεν περιλαμβάνετε : 

• Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. μουσεία, ναοί κλπ)  

• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο 
πρόγραμμα 

• Ολοήμερη εκδρομή στην Μπρατισλάβα 

• Φόροι αεροδρομίου & 1μικρή χειραποσκευή 5 κιλών & προ κράτηση θέσης  σε 
συγκεκριμένες σειρές διαθέσιμες & Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών (παραδίδεται στο 

γκισέ του check in) & Δωρεάν check in από το γραφείο μας,  το άτομο195€ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

 

 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  

➢ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ  ( ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΑ- ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 

➢ ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ   

➢ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

➢ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. 

 

 

 

 

 

 

*** ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ… 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ  

Σήμερα …………………….μεταξύ αφενός του « καλαμάκι τράβελ σέρβις επε », στο 

εξής «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και όταν υπάρχει,     του συνεργαζόμενου τουριστικού 

πρακτορείου  Δεσποτάκης Εμμανουήλ, στο εξής αναφερόμενο ως ο «ΠΩΛΗΤΗΣ», και 

αφετέρου του εκδρομέα  

………………………………………………………………………………………………

….  εξής αναφερομένου ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφωνούνε και γίνονται 

αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την εκδρομή που περιγράφεται στο συνημμένο έντυπο, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.                                                                                                       

Για τη συμμετοχή του εκδρομέα – «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόμενο οργανωμένο ταξίδι, ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί 

όροι, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει μελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο κυρίως έντυπο του 
προγράμματος του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών του ταξιδιού του όπως αναφέρονται στο τελικό ενημερωτικό 
εκδρομής. Συμφωνεί δε με το πρόγραμμα και με τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο που τέθηκαν υπ’ όψη του και με όλα τα προβλεπόμενα στα 
δύο αυτά έντυπα. 

2. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς 
εντός επτά ημερών από την επιστροφή του τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. 

3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή 
υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, τρομοκρατικών 
επιθέσεων καιρικών φαινόμενων και ανωτέρα βίας  ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.  

4. Για να έχετε κάλυψη Ιατρική πρέπει να έχετε κάρτα υγείας ή ιδιωτική ασφάλεια  και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να έχετε 
ιδιωτική ασφάλεια ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε  

5. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυμβαλλομένου, αποτελούν συμβόλαιο απευθείας με την 
αεροπορική εταιρία, στην οποία ο Διοργανωτής έχει απλώς μεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης. 

6. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυμβαλλόμενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, αυτό πρέπει να 
γίνει γραπτώς προς τον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράμματος, χωρίς όμως 
να φέρει καμία άλλη ευθύνη. 

7. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του, τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους 
Γενικούς Όρους Συμμετοχής.  

8. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυμβαλλόμενος, έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες 
παραλαβής και παράδοσης του δωματίου. 

9. Οι αποσκευές του Αντισυμβαλλομένου πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και η μεταφορά τους να πληροί τους κανονισμούς 
ασφάλειας. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση τω αποσκευών. 

10. Ο Διοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόμενο πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού, όχι όμως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που 
αναφέρεται ως προαιρετική. 

11. Ο Διοργανωτής έχει οργανώσει την εκδρομή κατά τους όρους και με την ευθύνη που του αναλογεί από την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του Νόμου.  

12. Επιπλέον ο Διοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδρομέα με την υπογραφή ασφαλιστικών συμβολαίων γενικής αστικής 
ευθύνης . Επίσης και με την εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς κανονισμούς (ΕΕ L 326 11.12.2015). Με βάση το ΠΔ 7.2018, με αριθμό συμβολαίου 2224074160.  

13. Ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συμβάσεως και τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στην 
οργανωμένη εκδρομή. 

14. Σε περίπτωση Covid-19: 

• Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με βάση τα εκάστοτε  υγειονομικά πρωτοκόλλα που επικρατούν στις αντίστοιχες χώρες που 
ταξιδεύουμε.  

• Και οποιοδήποτε κόστος προκύψει λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. μάσκα , μοριακό τεστ) σε οποιαδήποτε από τις χώρες 
που επισκέπτεστε στο πρόγραμμα μας το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη 

15. Από τις 6/4/2020 δέχεται την πολιτική ακύρωσης η οποία ισχύει από την κατάσταση του Covid-19 
 
Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                                                                                                Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

……………………………………………….                                                                                                
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 
 
 

 

Το παρόν πρέπει να υπογραφεί από τους Συμβαλλομένους, με ευθύνη δική τους  και να επιστραφεί 

στον Διοργανωτή 

______________________________________________________________________________________ 
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Kalamaki, 731 00 Chania, Crete, Greece – Tel.: (0030) 28210 33713, Fax: (0030) 28210 33524 
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