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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΛΑΧΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ  

 

Προς   τους Συλλόγους  της Π.Ο.Π.Σ Βλάχων   Μέλος της Παγκόσμιας   

Βλαχικής  Αμφικτιονίας 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ:  Οι Βλάχοι στις παραδουνάβιες    πρωτεύουσες :  

 Βελιγράδι -  Βουδαπέστη  -  Βιέννη 

 

Ημερομηνία  πραγματοποίησης   02 – 07/ Ιουλίου 2013 

 

1η μέρα: Τρίτη ( 2-7-2013)   ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
  
Αναχώρηση νύχτα από  ΛΑΡΙΣΑ (4

Ο
 Γυμνάσιο ώρα 2:00 π.μ )- ΚΑΤΕΡΙΝΗ                           

( Ξενοδοχείο ΠΑΡΚ ΩΡΑ: 3:30 π.μ)- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Πλατεία Δικαστηρίων 5:00 π.μ 
) για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση 

πόλης όπου θα επισκεφθούμε το φρούριο Καλέ-μεγκτάν, τον πύργο Νεμπόϊσα που 

ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, τον πεζόδρομο Κνεζ και το 

προάστιο Σεμλίνο όπου η ελληνική εκκλησία και παλάτια ελληνοβλάχων ευγενών, 

στη συμβολή του ποταμού Σάββα στο Δούναβη.  

 

 2
η
 μέρα: Τετάρτη  ( 3-7-2013)  Βελιγράδι –Βουδαπέστη 

 

Πρωινό, συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσους σταθμούς στις πόλεις Νόβι 

Σαντ, Στσέντες και Κέτσκεμετ όπου ιστορικές ελληνοβλαχικές κοινότητες. Άφιξη το 

απόγευμα στη Βουδαπέστη. Μετά την άφιξή μας και την παραλαβή των αποσκευών 

μας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο 

 

3
η
 μέρα: Πέμπτη  ( 4-7-2013)  Βουδαπέστη  

 Την επόμενη το πρωί θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της 

Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη, με επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. 

Θα αρχίσουμε διανύοντας τη λεωφόρο ANDRASSY με την Όπερα και τα 

καλοδιατηρημένα της κτίρια και θα ανηφορίσουμε στη Βούδα όπου θα δούμε το 

Βασιλικό Κάστρο, την Εθνική Βιβλιοθήκη και Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων 

και τον Γοτθικό Ναό του Αγίου Ματθία, όπου εστέφοντο οι Αψβούργοι Βασιλείς της 

Ουγγαρίας. Από τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Ελευθερίας και 

πανοραμικά τις δυο πόλεις Βούδα και Πέστη. Στη συνέχεια θα κατέβουμε στην 

Πέστη και θα επισκεφθούμε την ιστορική ελληνική εκκλησία της Παναγίας, τον 

καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου, το Μπαρόκ Κοινοβούλιο, την Ακαδημία δωρεά 

του βαρώνου Σίνα, τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. την περίφημη 

Πλατεία Ηρώων στολισμένη με τα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων, όπου θα 

γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. 

 

4
η
 μέρα: Παρασκευή ( 5-7-2013)  Βιέννη 

 Πρωινό κι αναχώρηση για τη Βιέννη. Περιήγηση στη ιστορική Βιέννη, 

κατεβαίνοντας από τα ανάκτορα Μπελβεντέρε προς στον περίφημο δακτύλιο της 

Βιέννης θα δούμε τον οίκο των φίλων της Μουσικής και στη συνέχεια με τα λαμπρά 
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οικοδομήματα όπως η όπερα, τα χειμερινά ανάκτορα, τα δίδυμα μουσεία, το 

κοινοβούλιο, το δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο κι Βοτίφκίρχε. Ύστερα από την 

επίσκεψη στην ιστορική ελληνική γειτονιά στο κέντρο της Παλιάς Πόλης θα 

καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στην ομώνυμη κεντρική 

πλατεία της Βιέννης. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση αργά το απόγευμα για 

Βουδαπέστη. 

 

5
η
 μέρα  Σάββατο  ( 6-7-2013) Παραδουνάβια χωριά 

 

Ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη. Μια μαγευτική διαδρομή στις 

σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της Ουγγαρίας και ταυτόχρονα μια υπέροχη 

αναδρομή στην ιστορία της χώρας.  Πρώτος σταθμός το πανέμορφο παραδοσιακό 

χωριό του Άγιου Ανδρέα με την ελληνική κοινότητα, σήμερα χωριό των καλλιτεχνών 

και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται. Στο χωριό μπορείτε να 

ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια θα 

ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ με το μεσαιωνικό κάστρο - η πρώην Βασιλική 

κατοικία του Μπέλα του 4ου της δυναστείας Άρπαντ, και την καταπληκτική θέα στην 

κοιλάδα του Δούναβη στο «VISEGRAD», όπου θα γευματίσετε σε γραφικό 

εστιατόριο δίπλα στις όχθες του Δούναβη. Τελευταίος σταθμός το 

«ESZTERGOME», πρώτη πρωτεύουσα του ουγγρικού κράτους, κέντρο της 

Καθολικής Εκκλησίας όπου θα επισκεφτείτε τον μητροπολιτικό ναό, ο οποίος υπήρξε 

ένα από τα μεγαλύτερα κτίσματα του κόσμου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη. 

Διανυκτέρευση 

 

6
η
 μέρα  Κυριακή  ( 7-7-2013) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ για Θεσσαλονίκη 

– Κατερίνη – Λάρισα  
 

Πρωινό, φόρτωση αποσκευών κι αναχώρηση για Θεσσαλονίκη- Λάρισα . Στάσεις σε 

ενδιάμεσους σταθμούς για φαγητό και ανάγκες. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ                              

ή  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
  
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :      220 €  ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ  
 

          ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  

 

 Μεταφορά  με  πούλμαν   

 

 Διαμονή στο Βελιγράδι για μία διανυκτέρευση στις (2/7) και στη Βουδαπέστη 

για τέσσερις διανυκτερεύσεις ( 03 – 07/07 ) σε δίκλινα κατά βάση δωμάτια. 
   

 Πρωινό   στο  μπουφέ του  ξενοδοχείου    

 Περιηγήσεις - ξεναγήσεις του προγράμματος.                       

                                                        

 Αρχηγός -  συνοδός  
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 

Τα επιπλέον γεύματα - ποτά , είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία , καθώς 

και ότι  αναγράφετε ρητά στο πρόγραμμα  ως προαιρετικό. 

 

Σημείωση : Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος 

ανάλογα με τις συνθήκες. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 

         1
η
 ΔΟΣΗ –   100   ΕΥΡΩ/ανά εκδρομέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  μέχρι 10/05/2013 

        2
η
 ΔΟΣΗ –   120   ΕΥΡΩ/ανά εκδρομέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  μέχρι 10/06/2013 

 

 

 

Παρακαλούνται τα Δ.Σ. των Συλλόγων να ενημερώσου άμεσα τα μέλη τους και 

να τους κοινοποιήσουν το πρόγραμμα  
 

 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και τις 10  Μαΐου  2013 στον Πρόεδρο 

της Παγκόσμιας Βλαχικής  Αμφικτιονίας  κ. Μιχάλη Μαγειρία  τηλέφωνο 

επικοινωνίας 6932855599 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Λόγω της μεγάλης ζήτησης παρακαλούμε να προβείτε σε άμεση  δήλωση 

συμμετοχής  

 
 


