
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ – ΠΡΑΓΑ 
 

1η Μέρα: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018                                  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ξενάγηση πόλης  

Συγκέντρωση στο ΚΑΠΗ Αρχανών και αναχώρηση με λεωφορείο στις 4:00 π.μ.  για το αεροδρόμιο Ηρακλείου.  

Πτήση QS 4313 στις 6:40 π.μ. με TRAVEL SERVICES LTD ΤΣΕΧΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ (ναυλωμένη πτήση 

τσάρτερ) . Άφιξη στην Βουδαπέστη στις 8:05 π.μ.  τοπική ώρα.  

Αναχώρηση με λεωφορείο για την ξενάγηση από την Πλατεία Ηρώων όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. 

Επίσκεψη τον Ναό του Αγ. Στεφάνου , την λεωφόρο Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα της κτίρια 

τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Θα πραγματοποιήσουμε προγραμματισμένη επίσκεψη στο 

Μπαρόκ κτίριο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. 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 στέφονταν 

οι Ούγγροι Βασιλείς. Από τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυμάσουμε πανοραμικά τις δυο πόλεις. Κρουαζιέρα στο Δούναβη, 

ανάμεσα στην Βούδα και στην Πέστη (μπορεί η κρουαζιέρα να μεταφερθεί την Τετάρτη ανάλογα με τον διαθέσιμο 

χρόνο) . Άφιξη στο ξενοδοχείο   Hotel Hungaria City Center 4*, Budapest, Rákóczi út 90, 1074 ,τηλ +3618894400 .  

Τακτοποίηση στα δωμάτια μας, γεύμα στο ξενοδοχείο.  Βραδινή έξοδος στην πόλη. Επιστροφή και διανυκτέρευση.  

 

2η Μέρα: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018           ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – νησί Μαργαρίτας – ζωολογικός κήπος 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Νησί της Μαργαρίτας στον ποταμό Δούναβη, τμήμα της πόλης της 

Βουδαπέστης το οποίο και θα το περπατήσουμε. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την επίσκεψη μας στον 

ζωολογικό κήπο ο οποίος θεωρείται ως ο πιο ενδιαφέρων και ιδιαίτερος ζωολογικός κήπος της Ευρώπης, χάρη στο 

συνδυασμό της αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος. Μεσημεριανό στο ξενοδοχείο. Βόλτα στο κέντρο της 

Βουδαπέστης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το εστιατόριο με μουσική "100  Bιολιά" (με δείπνο)  

Διανυκτέρευση. 

 

3η Μέρα: Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018                                       ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ ΜΕΣΩ ΒΙΕΝΝΗΣ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μαζί με τις βαλίτσες μας αναχώρηση με λεωφορείο για την Πράγα μέσω Βιέννης.  

Άφιξη στην Βιέννη και ξεκινάμε το πρόγραμμα μας με την περιήγηση πόλεως και περιήγηση στα ανάκτορα του 

Σένμπρουν εξωτερικά. Κατόπιν θα δούμε την Όπερα, το Κοινοβούλιο, το Εθνικό  Θέατρο, το Δημαρχείο, ενώ 

περνώντας την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ με το Μνημείο του  Αγνώστου στρατιώτη, θα βρεθούμε στην καρδιά της 

πόλης με τον πολυσύχναστο εμπορικό πεζόδρομο της Κερτνερστράσε και τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου.  Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης  

Αναχώρηση για την Πράγα.  Άφιξη στο ξενοδοχείο μας  Hotel Olympik  4* Sokolovská 138, 186 76  Praha 8-Invalidovna  

τηλ  +420 266184820 . Τακτοποίηση στα δωμάτια μας.   Βραδινό φαγητό στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση . 

 

4η Μέρα: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018                                        ΠΡΑΓΑ - Ξενάγηση Παλιά πόλη 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη – μουσείο την Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας. Θα 

ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, στην 

Μικρή πόλη ( Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο).   Θα περπατήσουμε από την γραφική γοτθική 

Γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής  οδού» ως την πλατεία της Παλιάς Πόλης με 

το Δημαρχείο και το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι. Θα καταλήξουμε μεταξύ άλλων στο «Ομπέσνι Ντουμ» 

https://www.google.gr/search?q=hotel%20hungarian&rlz=1C1ASRM_enGR672GR676&oq=hotel+hugarian+&aqs=chrome..69i57j0l5.14439j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hotel_dates=2018-02-11,2018-02-12&safe=strict&npsic=0&rflfq=1&rlha=1&rlla=0&rlhsc=Ch4I7sawqcDdmYAvCMG7kpfp1su0eQiCre3l8M7Kzh0&rllag=47492203,19059063,1692&tbm=lcl&rldimm=11167285845421855946&ved=0ahUKEwi_mtjz4JDZAhWD2aQKHd0VA6MQvS4IhwEwAw&rldoc=1&tbs=lf_hd:-1,lf_ho:2,lrf:!1m4!1u13!2m2!13m1!1b1!1m4!1u10!2m2!11m1!1e10!1m4!1u10!2m2!11m1!1e2!1m4!1u10!2m2!11m1!1e3!2m1!1e13!2m7!1e17!4m2!17m1!1e3!4m2!17m1!1e8!2m1!1e2!2m1!1e19!2m1!1e4!2m10!1e10!4m2!11m1!1e10!4m2!11m1!1e2!4m2!11m1!1e3!2m21!1e7!4m4!7m3!1m1!1u40!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u50!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u70!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u110!3sEUR!3sIAE,lf:1,lf_ui:6
https://www.google.gr/search?safe=strict&rlz=1C1ASRM_enGR672GR676&hotel_dates=2018-02-11%2C2018-02-12&rlla=0&tbm=lcl&ei=G1h5WtzBEcersAfekJ04&hotel_occupancy=&q=olympic+hotel+prague&oq=olympic&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1l2j0i67k1j0j0i67k1l3j0l2j0i131k1.184677.193594.0.196953.21.13.5.2.4.0.125.1203.0j11.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.19.1386.6...150.--E5wB3uLSo


 

δημιουργία των σημαντικότερων Αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων του 19ου αι. Αναχώρηση για Εθνικό 

Τεχνολογικό Μουσείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο , μεσημεριανό φαγητό και χρόνος για ξεκούραση.  

Ελεύθερος Χρόνος στο κέντρο της Πράγας. Βραδινή μεταφορά στο κέντρο της πόλης, σε παραδοσιακή  pub. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 

 

5η Μέρα: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018                                            ΠΡΑΓΑ - Ξενάγηση Καστρούπολη 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την  επίσκεψη  μας στην Καστρούπολη (Hradčany),την Ακρόπολη της 

Πράγας, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα. Θα δούμε: το  μοναστήρι Στραχόβ, το Λορέτο, το γοτθικό 

καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, με εντυπωσιακά βιτρώ και το Μαυσωλείο των Βοημών Βασιλέων, το 

θησαυροφυλάκιο του Στέμματος ,τον δρόμο  των Αλχημιστών – το Χρυσό σοκάκι με τα χαρακτηριστικά κτίσματα και 

τον πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής πόλης. 

Αναχώρηση για την Βιβλιοθήκη. Έπειτα μεταφορά στο ξενοδοχείο , μεσημεριανό φαγητό, χρόνος για ξεκούραση.   

Αναχώρηση για Μαύρο Θέατρο της Πράγας όπου θα παρακολουθήσουμε παράσταση .  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση . 

 

6η Μέρα: Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018  ΠΡΑΓΑ - Ολοήμερη εκδρομή στο Cesky Krumlov-πτήση επιστροφής  

Πρωινό στο ξενοδοχείο, και μαζί με τις βαλίτσες μας αναχώρηση με το λεωφορείο για την ολοήμερη εκδρομή στο                        

Cesky  Krumlov  μια από τις ωραιότερες  πόλεις της Βοημίας. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη  και χρόνος ελεύθερος.  

Το απόγευμα  αναχώρηση και επιστροφή στην Πράγα.  

Αναχώρηση με λεωφορείο για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.  

 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 

Επιβίβαση από Πράγα στις 2:00 π.μ. τοπική ώρα στην πτήση QS 4310 των TRAVEL SERVICES LTD ΤΣΕΧΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ (ναυλωμένη πτήση τσάρτερ)  

Άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 5:50 π.μ. τοπική ώρα. Επιβίβαση σε λεωφορείο και άφιξη στις Αρχάνες. 

 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί : 

Παπαγεωργίου Χριστίνα   (Αρχηγός)    τηλ.  6977802886 (WhatsUp) - 6955238149  (CuVod) 

Μανουράς Φαίδων     τηλ.  6978894554 

Μαρουκλή Μαρία   τηλ. 6972323290 

 

Οι μαθητές να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ταυτότητα/διαβατήριο και την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ! 

Το κόστος των επιπλέον θεαμάτων, δείπνων και διαφόρων δραστηριοτήτων κυμαίνεται στα 108€. 

Το παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή  τις ανάγκες της  εκδρομής.  

 

Η Διευθύντρια του σχολείου και οι συνοδοί καθηγητές σας εύχονται μια ασφαλή, ευχάριστη εκδρομή ! 


