
 

Ο Σύλλογος Γεωτεχνικών εκδρομέων διοργανώνει όπως κάθε 
χρόνο την ακόλουθη εκδρομή. 

Έναρξη εκδρομής 18 Αυγούστου 

12 ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ - 
ΠΡΑΓΑ 

 
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ  870 χμ   Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για  την Νίς. Στάση 
για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσω Κοιλάδας Τεμπών, Πλαταμώνα (γεύμα προαιρετικά) για το 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και αναχώρηση για την Σερβία και την Νίς όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΝΙΣ –ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ   250 χμ   Μετά το πρωινό αναχώρηση για  το Βελιγράδι. ‘Αφιξη και περιήγηση στην  ιστορική 
πρωτεύουσα της Σερβίας Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη (το κέντρο της 
πόλης). Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Καλεμεγκντάν, με τους πύργους, τις 
πολεμίστρες και τα οχυρώματα από την εποχή της Αναγέννησης. Επίσης Θα δούμε τα ερείπια από το παλιό τζαμί και τον 
ορθόδοξο καθεδρικό ναό με τους τάφους των Σέρβων πριγκίπων του Οίκου Ομπρένοβιτς. Στην συνέχεια, στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης θα δούμε πολλά και εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα, το Εθνικό μουσείο, ενώ κατά μήκος της 
λεωφόρου των Επαναστάσεων θα δούμε το Κοινοβούλιο , ένα κλασικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής.  Τακτοποίηση 
στο ξεν/χείο μας, δείπνο , διανυκτέρευση. 

  3η μέρα  : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ   380 χμ Μετά το πρωινό,  αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το 
Νόβισαντ μας οδηγεί στα σύνορα Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκετ. Το μεσημέρι το «Μαργαριτάρι του Δούναβη», η 
πανέμορφη Βουδαπέστη μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Η Βουδαπέστη αποτελείται από την 
Βούδα και την Πέστη, οι οποίες απλώνονται η μεν Βούδα πάνω σε χαμηλούς λόφους, η δε Πέστη απέναντί της, σε μεγάλη 
πεδιάδα. Στη μέση, τη διασχίζει ο γαλάζιος Δούναβης. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Πέστη και την Πλατεία των 
Ηρώων, στολισμένη με τα υπέροχα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων, κατόπιν μέσω της οδού Αντράσσυ, ενός απ’τους πιο 
όμορφους εμπορικούς δρόμους της πόλης θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η εκπληκτική Όπερα 
και το εντυπωσιακό Κοινοβούλιο στις όχθες του Δούναβη θα μας μείνουν αποτυπωμένα στις μνήμες μας. Ύστερα, 
διασχίζοντας τη γέφυρα της Αλυσίδας, θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή 
εκκλησία του Ματτίας,  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

  4η Ημέρα : Βουδαπέστη – Κρακοβία  395 χμ  και  5η Ημέρα : Κρακοβία.  . Μετά το πρωινό, αφήνουμε την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, από μια αρκετά ενδιαφέρουσα διαδρομή, που οδηγεί στην πιο όμορφη ίσως 
πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία.  Άφιξη το απόγευμα . Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά, θα έχουμε 
την ευκαιρία να περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης, κάνοντας την πρώτη γνωριμία στην πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης του 2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Κατά την παραμονή μας  στη   Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας στο παρελθόν, έναν από τους σημαντικότερους  
πόλους  έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο , θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, 
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, την μεγάλη μεσαιωνική 
πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι, αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας, δεσπόζει το αναγεννησιακού 
ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο 
κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Ακόμα  θα κατευθινθούμε στην περιοχή της 
Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές, στις 
οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των 



στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η 
οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες, να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης.  

6η Ημέρα : Κρακοβία – Βαρσοβία. 380 χμ  Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση με το πούλμαν. Θα επισκεφτούμε τον 
μουσειακό χώρο Άουσβιτς / Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν 
τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.. Συνεχίζοντας ,περνώντας μέσα 
από καταπράσινα τοπία, και από εύφορες κοιλάδες, θα φτάσουμε στην Τσεστοχόβα,. Λίγος χρόνος ελεύθερος και στη 
συνέχεια αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη το Βραδάκι  στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που 
κατέχει μια θέση στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τακτοποίηση και 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 

7η  Ημέρα : Βαρσοβία .  Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς με τον οβελίσκο, το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, το οποίο λειτουργεί σήμερα σαν Μουσείο, 
αλλά και σαν έδρα της Βουλής, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, σωσμένα από τη ναζιστική λαίλαπα, 
το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι του Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της 
κομμουνιστικής Ρωσίας στη Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι,  το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται 
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους και το Εβραϊκό Γκέτο. Το απόγευμα, μην παραλείψετε εξ 
ιδίων να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας, δίπλα από κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να 
εξερευνήσετε την λιγότερο ίσως τουριστική δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες 
που ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.  

8η Ημέρα :  Βαρσοβία – Πράγα   700 χμ.  Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, θα καταλήξουμε 
το βράδυ στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  

9η ΗΜΕΡΑ:   Πράγα (ξενάγηση).  Μετά το πρωινό, θα μεταφερθούμε στο κάστρο Χρατσανυ, όπου και θα ξεκινήσει η 
ξενάγησή μας. Εδώ θα δούμε το μοναστήρι Στραζωφ, το Λορεττο, την Αρχιεπισκοπή, το Προεδρικό Μέγαρο, τον εκπληκτικό 
καθεδρικό του Άγιου Βίτου, το χρυσό δρομάκι των Αλχημιστών και το μουσείο των παιχνιδιών. Στη συνέχεια, θα 
μεταφερθούμε στην Παλαιά πόλη της Πράγας, που περιμένει να μας μαγέψει με την ομορφιά της, την ατμόσφαιρά της και 
την εκπληκτική αρχιτεκτονική της. Θα δούμε την πλατεία της Παλιάς Πόλης με την Παναγία (THUN),το Αστρονομικό Ρολόι, 
το Δημαρχείο, τον Ναό του Αγίου Νικολάου, την οδό Παρισίων, τον ακριβότερο δρόμο της πόλης, το Μέγαρο της Μουσικής, 
την Εβραϊκή Συναγωγή, την Γέφυρα του Καρόλου με τα πολλά της αγάλματα, το Εθνικό Μουσείο, την πλατεία Vaclavske, 
όπου ξεκίνησε η βελούδινη επανάσταση, την οδό NaPrikope, που είναι ο κεντρικός πεζόδρομος, τον Πύργο της Πυρίτιδας  
και το Μέγαρο των Δημοτών...  Διανυκτέρευση. 

10η Ημέρα :  Πράγα – Τρέντο 720 χμ .  Μετά το πρωινό, με ενδιάμεσες στάσεις και μέσω ωραιότατης διαδρομής μέσα από 
τις Άλπεις, φθάνουμε στο  Τρέντο. Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στη Βενετία. Επιστροφή στο Μέστρε, όπου θα 
διανυκτερεύσουμε.             

11η Ημέρα: Τρέντο –Αγκώνα. 455 χμ  Πρόγευμα και αναχώρηση για το Λιμάνι της Αγκώνα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους.   
12η Ημέρα: Πάτρα – Αθήνα  220 χμ   Άφιξη στην Πάτρα αργά το μεσημέρι και άμεση αναχώρηση για  την Αθήνα . 

Περιλαμβάνονται: 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ως πρόγραμμα  
Οι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
Εισιτήρια πλοίου Πάτρα –- Αγκόνα- Πάτρα, σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός  
Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια,  
 
Κόστος εκδρομής 760 €  
Τηλ. Επικοινωνίας  :  6987106461, 2105130356 ( Γ. Μπενάτος) 


