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Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε συνεχώς
τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών
των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της. Κυρίως
όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις συνειδήσεις των
παλιών και νέων πελατών της, ως μια αξιόπιστη εταιρεία
που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη βελτίωση του
τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην προσωπική
εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των υπηρεσιών, είναι δίπλα
σας για να ικανοποιήσουν την κάθε σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 15 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και επαγγελματικά
καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για Βιέννη, Πράγα ή Βουδαπέστη και
επωφεληθείτε από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης
τιμής της COMPASS!

t. +30 231 0818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
Βιέννη -  Η Αυτοκρατορική Πόλη
Η Βιέννη είναι μια πόλη που θα σας μεταφέρει σε μια
άλλη εποχή και θα νιώσετε ότι ο χρόνος έχει
σταματήσει. Περιπλανηθείτε στα καταπράσινα πάρκα
και στα μπαρόκ ανάκτορα, θαυμάστε τις άμαξες με τα
άλογα στο κέντρο της πόλης, απολαύστε τον καφέ
σας στα ιστορικά καφέ, επισκεφθείτε μοναδικές
γκαλερί και παρακολουθήστε κονσέρτα υπό τους
ήχους του Μότσαρτ. Ζήστε το παραμύθι στη Βιέννη!

Πράγα - Η Χρυσή Πόλη
Χτισμένη στον ποταμό Μολδάβα, η Πράγα είναι μια
πρωτεύουσα η οποία έχει διατηρήσει την ταυτότητά
της στο πέρασμα του χρόνου. Εδώ η τέχνη είναι
πρωταγωνιστής, καθώς σε  κάθε γωνιά της
βρίσκεται κάτι αξιοθαύμαστο που θα σας τραβήξει
την προσοχή: ένα εντυπωσιακό άγαλμα, μια
περίτεχνη πρόσοψη κτιρίου, μια γοτθική αψίδα.
Περιπλανηθείτε στις πανέμορφες γειτονιές της,
απολαύστε ποιοτική μουσική και αφήστε την
μεσαιωνική ατμόσφαιρα της πόλης να σας
παρασύρει.

Βουδαπέστη - Η Βασίλισσα του Δούναβη 
Γοητευτική, ρομαντική και σίγουρα πολύχρωμη είναι
τρείς λέξεις που την χαρακτηρίζουν. Χτισμένη στις
όχθες του Δούναβη, συνδυάζει αρμονικά το παλιό με
το καινούριο. Πρόκειται για μια πόλη με
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, έντονη ζωή και
ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις που σίγουρα θα σας
μαγέψουν. Βρεθείτε από τη Βούδα στην Πέστη
περνώντας μια από τις πολλές εντυπωσιακές
γέφυρες που θα συναντήσετε, απολαύστε μια βόλτα
δίπλα στον Δούναβη και επισκεφθείτε τα περίφημα
ruin bars για να δοκιμάσετε ιδιαίτερα κοκτέιλ. 
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Βιέννη
Αξιοθέατα
SCHLOSS BELVEDERE
Τα ανάκτορα βρίσκονται στο νοτιοανατολικό
άκρο του κέντρου της πόλης και αποτελούν
εμβληματικό σημείο για την ιστορία της χώρας.
Αποτελούνται από δύο μπαρόκ παλάτια που
χτίστηκαν για τον Πρίγκιπα Ευγένιο. Στα Άνω
ανάκτορα θα συναντήσετε τα διαμερίσματα του
πρίγκιπα και το παρεκκλήσι που προσευχόταν.
Ενώ τα Κάτω ανάκτορα φιλοξενούν πίνακες και
αγάλματα των Βιεννέζων καλλιτεχνών του 17ου
και 18ου αιώνα.
SCHLOSS SCHONBRUNN
Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των
Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918 και
βρίσκονται λίγο έξω από την κεντρική Βιέννη.
Στο εσωτερικό του παλατιού υπάρχουν τυπικά
βασιλικά ευρωπαϊκά διαμερίσματα σε ροκοκό
μοτίβο και χρυσή επικάλυψη ενώ εξίσου
εντυπωσιακό είναι και το εξωτερικό με τον
τεράστιο κήπο του.

HOFBURG PALACE
Το Hofburg Palace βρίσκεται στην πλατεία
Heldenplatz στο κέντρο της Βιέννης. Το
Αυτοκρατορικό Παλάτι, το οποίο μέχρι το 1918
κατοικούνταν από την αυτοκρατορική οικογένεια,
αποτελεί δείγμα της μεγαλοπρέπειας αυτής της
πόλης. Σήμερα στεγάζει το γραφείο του
Ομοσπονδιακού Προέδρου, ένα σημαντικό
συνεδριακό κέντρο και πολλές συλλογές τέχνης.
Εκεί θα συναντήσετε την διάσημη Ισπανική Σχολή
Ιππασίας όπου μπορείτε να θαυμάσετε τις
ιπποδρομίες Lipizzan. Ακόμη, μην παραλείψετε να
επισκεφθείτε το εντυπωσιακό Αυτοκρατορικό
Θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται στο παλαιότερο
τμήμα του Hofburg Palace.
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ST. STEPHEN'S CATHEDRAL

Βιέννη
Αξιοθέατα
Θεωρείται η κύρια Ρωμαιοκαθολική εκκλησία της
Βιέννης  και αποτελεί έδρα της Μητρόπολης και
του Αρχιεπισκόπου της. Είναι κτισμένη στο
κέντρο της πόλης πάνω σε ερείπια δύο
παλαιότερων ναών. Με ύψος 137 μέτρα και
πλούσια διακοσμημένη οροφή είναι το πιο
σημαντικό γοτθικό οικοδόμημα της πόλης και
αντιπροσωπεύει οκτώ αιώνες αρχιτεκτονικής
ιστορίας.

VIENNA OPERAHOUSE
Η κρατική όπερα της Βιέννης είναι μια από τις
διασημότερες και παλιότερες όπερες στον
κόσμο. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1863, ενώ η
πρώτη παράσταση δόθηκε το 1869 υπό τους
ήχους του Μότσαρτ. Εξαιτίας της ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής της, αποτελεί στολίδι για το
κέντρο της πόλης. Μην χάσετε την ευκαιρία να
παρακολουθήσετε μια παράσταση!

RATHAUS - AUSTRIAN PARLIAMENT -
VOLKSGARTEN
Το Δημαρχείο της Βιέννης είναι ένα εντυπωσιακό
νεογοτθικό κτίριο στο κέντρο της πόλης.
Ολοκληρώθηκε το 1883 και είναι αξιοσημείωτο
για το μέγεθός του, καθώς καταλαμβάνει σχεδόν
14.000 τετραγωνικά μέτρα του πρώην Parade
Ground. Δίπλα από το Δημαρχείο στέκεται ένα
ακόμη επιβλητικό κτίριο, το Αυστριακό
Κοινοβούλιο. Η αρχιτεκτονική του θα σας φανεί
σίγουρα γνώριμη, αφού ως πρότυπό του υπήρξε
το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Απέναντι από το
Κοινοβούλιο θα συναντήσετε το πάρκο
Volksgarten, γεμάτο πράσινο και σπουδαία
μνημεία, αποτελεί το καλύτερο μέρος για να
ξεκουραστείτε.
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DANUBE TOWER

Βιέννη
Αξιοθέατα
Ο Πύργος βρίσκεται κοντά στη βόρεια όχθη του
ποταμού Δούναβη στην περιοχή Donaustadt. Με
ύψος 252 μέτρα, σας δίνει την δυνατότητα να
αντικρίσετε την πανοραμική θέα της πόλης που
κόβει την ανάσα. Απολαύστε τον καφέ ή το
φαγητό σας στην κορυφή του πύργου σε ύψος 170
μέτρων.

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM

ALBERTINA MUSEUM
Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της
Βιέννης, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο
νότιο άκρο του Hofburg Palace. Στεγάζει μια από
τις μεγαλύτερες αίθουσες εκτύπωσης στον
κόσμο με περίπου 65.000 σχέδια και ένα
εκατομμύριο παλιές εκτυπώσεις, αλλά και πιο
σύγχρονα έργα όπως οι μελέτες του Klimt για τις
γυναίκες.

NATURHISTORISCHES MUSEUM
Άνοιξε τις πύλες του το 1889 και βρίσκεται
απέναντι από το Kunsthistorisches. Φιλοξενεί
συλλογές ορυκτών, γεωλογικών, ζωολογικών και
ανθρωπολογικών εκθεμάτων. Στο τμήμα
παλαιοντολογίας θα δείτε από κοντά σκελετούς
δεινοσαύρων και στον 1ο όροφο αίθουσες
ζωολογίας.

Βρίσκεται στη Συνοικία των Μουσείων στο
κέντρο της πρωτεύουσας και είναι ένα από τα
διαμάντια της αυτοκρατορικής Βιέννης. Στο
ισόγειο του Μουσείου στεγάζονται έργα
γλυπτικής και εφαρμοσμένων τεχνών, στον 1ο
όροφο βρίσκεται η Πινακοθήκη με κλασσικές
δημιουργίες από τη χρυσή εποχή των Αψβούργων
και στον 2ο όροφο θα συναντήσετε τρείς
αίθουσες με μια σημαντική συλλογή νομισμάτων.
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VIENNA NASCHMARKT

Βιέννη
Αξιοθέατα
 Η πιο δημοφιλής αγορά στη Βιέννη βρίσκεται στο
Wienzeile πάνω από τον ποταμό Wien. Υπάρχει
από τον 16ο αιώνα με περισσότερους από 120
πάγκους! Εδώ θα βρείτε λιχουδιές για να
δοκιμάσετε αλλά και προϊόντα για να αγοράσετε.
Πρόκειται για μια πολύχρωμη γαστρονομική
αγορά με άπειρες επιλογές και μαγαζιά για να
απολαύσετε το φαγητό σας.

PRATER VIENNA - WURSTELPRATER
Η αυστριακή πρωτεύουσα είναι ταυτισμένη με τη
διασκέδαση και την περιπέτεια. Το πάρκο Prater 
 υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς εδώ
βρίσκεται ένα από τα πιο διάσημα λούνα παρκ της
Ευρώπης, το Wurstelprater. Στην είσοδο του θα
συναντήσετε το γνωστό αξιοθέατο, τη ρόδα-
σύμβολο της Βιέννης. Ζήστε την περιπέτεια στο
Wurstelprater!

HAUS DES MEERES
Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά
ενυδρεία της Ευρώπης. Το κτίριο όπου
στεγάζεται το ενυδρείο έχει 9 ορόφους, από τον
10ο όροφο - ταράτσα θα έχετε θέα σε όλη την
πόλη  απολαμβάνοντας το φαγητό και τον καφέ
σας. Μπορείτε να δείτε πάνω από δέκα χιλιάδες
όντα  τόσο της θάλασσας όσο και της ξηράς.

STADPARK
Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο πάρκο της
Βιέννης που άνοιξε το 1862 και βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης. Είναι γεμάτο υδάτινες
εκτάσεις, καλλωπιστικούς θάμνους, μνημεία και
γλυπτά με το πιο γνωστό να είναι το χρυσό
άγαλμα του Johann Strauss. Αποτελεί ιδανικό
μέρος για περιήγηση αλλά και ξεκούραση.
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PRAGUE ASTRONOMICAL CLOCK

Πράγα
Αξιοθέατα
Βρίσκεται στο κέντρο της  πρωτεύουσας μπροστά
από το Δημαρχείο της Παλιάς Πόλης και είναι το
πιο διάσημο αξιοθέατο στην Πράγα. Αποτελεί
έργο του Mikuláš και πρωτο-λειτούργησε το
1410, αριστερά και δεξιά του ρολογιού
βρίσκονται 4 φιγούρες: ο Θάνατος, ο Τούρκος, η
Ματαιοδοξία και η Φιλαργυρία.

PRAGUE CASTLE
Το Κάστρο της Πράγας είναι ένα πανέμορφο
σύμπλεγμα κτισμάτων που βρίσκεται στην
κορυφή ενός μεγάλου λόφου, στην αριστερή όχθη
του ποταμού Μολδάβα. Η γειτονιά που βρίσκεται
το κάστρο ονομάζεται Hradcany, γύρω του θα
βρείτε μια σειρά από πολύχρωμα μαγαζάκια
γνωστή ως Golden Lane.

CHARLES BRIDGE
Βρίσκεται στη γειτονιά Malastrana και είναι μια
από τις πιο φημισμένες και ιστορικές γέφυρες
της Ευρώπης. Αποτελούσε το σημείο σύνδεσης
με τη Βασιλική Οδό, χαρακτηριστικό της γέφυρας
είναι τα 30 αγάλματα που δεσπόζουν και στις δυο
πλευρές της. Σε απόσταση 5 λεπτών από τη
γέφυρα βρίσκεται ο ιστορικός τοίχος με το
ζωγραφισμένο πρόσωπο του John Lennon.

ST. VITUS CATHEDRAL
Βρίσκεται στην τρίτη αυλή του κάστρου της
Πράγας, η τεράστια πρόσοψη του ναού υψώνεται
επιβλητικά και το θέαμα που θα αντικρίσετε θα
σας προκαλέσει δέος. Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο καθεδρικό ναό της χώρας με
εντυπωσιακά καμπαναριά, παρεκκλήσια,
ιδιαίτερες τοιχογραφίες και απίστευτο
εσωτερικό στολισμό.
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STAROMESTSKE NAMESTI

Πράγα
Αξιοθέατα
Είναι η πιο εντυπωσιακή πλατεία της Πράγας
γεμάτη με κόσμο όλες τις ώρες, με μεγάλη
ιστορική σημασία, καθώς αποτέλεσε σταυροδρόμι
των εμπορικών δρόμων αλλά και τόπο
εκτελέσεων.  Αποτελεί το ιδανικό μέρος για να
απολαύσετε τον καφέ σας και να περιπλανηθείτε
απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα κτίρια ρομανικής
και γοτθικής αρχιτεκτονικής με παστέλ χρώματα
και επιγραφές. Αν επιχειρήσετε να εισέλθετε
στην Παλιά Πόλη από την ανατολική πλευρά θα
συναντήσετε την μεγαλοπρεπή Πύλη της
Πυρίτιδας, αξίζει να ανεβείτε τα 180 σκαλιά του
πύργου και να απολαύσετε τη θέα.

MUNICIPAL HOUSE
Είναι το πιο εντυπωσιακό κτίριο της
τεχνοτροπίας Art Nouveau. Χτίστηκε μεταξύ 1906
- 1912 και βρίσκεται στο μέρος που ήταν παλιά το
Βασιλικό Παλάτι.  Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε
ως ιερατική σχολή για καθολικούς και
στρατιωτικό κολέγιο, ενώ σήμερα λειτουργεί ως
πολιτιστικό κέντρο με πολλούς εκθεσιακούς
χώρους. Εκεί θα συναντήσετε την Smetana Hall, η
οποία είναι διακοσμημένη με έργα από μεγάλους
Τσέχους καλλιτέχνες και χρησιμοποιείται ως
συναυλιακός χώρος αλλά και ως αίθουσα χορού.

JOSEVOF PRAGUE
Πρόκειται για μια μικρή περιοχή που λέγεται
Josevof και βρίσκεται ανάμεσα στην Πλατεία της
Παλιάς Πόλης και στον ποταμό Μολδάβα. Εδώ
βρίσκονται δυο διάσημες μορφές που
ταυτίζονται με αυτό το μέρος: ο Franz Kafka και
το μυστηριακό Golem. Αξίζει να δείτε το Εβραϊκό
Κοιμητήριο, την Παλιά – Νέα Συναγωγή, τη
Συναγωγή Klausen και τη Συναγωγή Pinkas.
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PETRIN HILL

Πράγα
Αξιοθέατα
Βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από το κάστρο της
Πράγας έχει ύψος 318 μέτρα και προσφέρει
μαγική θέα. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται ο
πύργος και ο κήπος των ρόδων, μπορείτε να
ανεβείτε είτε με τα πόδια είτε με το τελεφερίκ.
Θα συναντήσετε τον λαβύρινθο των καθρεφτών
όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν διασκεδάσουν,
το τείχος του λιμού χτισμένο από τον 14ο αιώνα,
την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ, τον ναό του
Αγίου Λαυρεντίου και το μουσείο λογοτεχνίας
που στεγάζεται στο Strahov Monastery.

LORETA
Πρόκειται για ένα πανέμορφο μπαρόκ μοναστήρι
του 17ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται στον λόφο
Hradcany κοντά στο κάστρο της Πράγας.
Αποτελείται από ένα αβαείο, την εκκλησία της
Γέννησης του Κυρίου, μια Ιερή Φάτνη και έναν
Πύργο γνωστό για τον ήχο του ρολογιού του. Η
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και οι μοναδικές
εικόνες που θα αντικρύσετε κατά την επίσκεψή
σας σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν.

KLEMENTINUM
Χαρακτηρίζεται ως η πιο εντυπωσιακή
βιβλιοθήκη στον κόσμο και βρίσκεται στην Παλιά
Πόλη της Πράγας. Αποτελεί ένα όμορφο
παράδειγμα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής, άνοιξε
το 1722 ως τμήμα του Πανεπιστημίου Ιησουιτών
και στεγάζει περισσότερα από 20.000 βιβλία. Το
όνομα της βιβλιοθήκης προέρχεται από το
εκκλησάκι του Αγίου Κλήμεντος, η αίθουσα είναι
διακοσμημένη με τοιχογραφίες από τον Jan Hiebl
και στην κορυφή της υπάρχει ένα πορτρέτο του
αυτοκράτορα Ιωσήφ Β'. 
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ST. NICHOLAS CHURCH

Πράγα
Αξιοθέατα
Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι μια
όμορφη μπαρόκ εκκλησία που βρίσκεται στην
πλατεία του Ιστορικού Κέντρου. Χτίστηκε το
1735 και είναι διακοσμημένη με γλυπτά του
Antonin Braun, στην κορυφή της εκτός από τον
ιδιαίτερο πολυέλαιο θα θαυμάσετε τοιχογραφίες
με σκηνές από τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Οι
πράσινοι μπαρόκ πύργοι και ο θόλος του
καθεδρικού είναι ορατοί από κάθε σημείο της
Παλιάς Πόλης.

WENCESLAS SQUARE
Θεωρείται το νέο κέντρο της Πράγας, φτιάχτηκε
τον 14ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ'
και μετατράπηκε από μεσαιωνικό αλογοπάζαρο
σε τεράστια λεωφόρο. Εδώ έχουν διαδραματιστεί
ιστορικά γεγονότα όπως διαδηλώσεις κατά του
ναζισμού το 1938, προπηλακισμός των ρωσικών
αρμάτων το 1968 και άλλα. Θα συναντήσετε
μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως το
Εθνικό Μουσείο, το Μουσείο Mucha, το Παλάτι
Κορούνα, πολλά εστιατόρια, καφέ και θέατρα.

FRANZ KAFKA MUSEUM
Ο Franz Kafka ήταν ένας από τους
σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το
μουσείο του βρίσκεται στην παραμυθένια
γειτονιά Malastrana και αποκαλύπτει τη ζωή και
το έργο του όπως αυτό εμφανίζεται στις
φωτογραφίες, στα χειρόγραφα, στα ημερολόγια
των έργων του αλλά και μέσω οπτικοακουστικών
προβολών. Σημαντικότερο έκθεμα και σημείο
αναφοράς του μουσείου αποτελεί το γράμμα του
Kafka στον πατέρα του.
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NARONDI MUZEUM

Πράγα
Αξιοθέατα
Το Εθνικό Μουσείο στεγάζεται σε ένα
αναγεννησιακό κτίριο στην κορυφή της πλατείας
Wenceslas, ιδρύθηκε το 1818 από τον Kašpar
Maria Šternberg. Φιλοξενεί περισσότερα από 14
εκατομμύρια αντικείμενα της φυσικής ιστορίας
και ιστορίας της τέχνης. Τα εκθέματα του
ξεκινούν από την προϊστορική εποχή και φτάνουν
έως και σήμερα.

KAMPA ISLAND
Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά και ρομαντικά
μέρη της Πράγας. Αρχικά φιλοξενούσε
αριστοκρατικούς και δημοτικούς κήπους.
Δημιουργήθηκε τον 12ο αιώνα όταν φτιάχτηκε
ένα κανάλι για να τροφοδοτεί τους νερόμυλους.
Είναι το μοναδικό νησί της Πράγας που
κατοικήθηκε. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του
νησιού είναι πάρκο με ωραία θέα στην γέφυρα
του Καρόλου. Εδώ θα βρείτε και το μουσείο
μοντέρνας τέχνης Kampa Museum.

MALASTRANA
Εδώ θα γνωρίσετε την ρομαντική πλευρά της
πόλης, πρόκειται για μια παραμυθένια γειτονιά, η
οποία είναι μια από τις παλαιότερες και πιο
ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά
σημαίνει "Μικρό Μέρος" αλλά αποδίδεται
καλύτερα σαν "Μικρή Πόλη". Πρόκειται για ένα
μικρό μέρος στα αριστερά του ποταμού Μολδάβα
κάτω από το κάστρο της Πράγας. Εδώ θα
συναντήσετε τον Πύργο Πετρίν, ο οποίος
αποτελεί μικρογραφία του Πύργου του Άιφελ.
Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και σίγουρα
θα μαγευτείτε!
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KARLSTEJN CASTLE

Πράγα
Αξιοθέατα
Βρίσκεται πάνω από το χωριό Karlštejn
νοτιοδυτικά της Πράγας σε μια καταπράσινη
περιοχή περίπου 2 χλμ. πάνω από την κοιλάδα
του ποταμού Berounka. Χτίστηκε τον 14ο αιώνα
από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ' και αξίζει
σίγουρα να το επισκεφθείτε. Στο εσωτερικό του
θα δείτε πίνακες ζωγραφικής ενώ στον
τελευταίο όροφο βρίσκεται το παρεκκλήσι του
ιερού Σταυρού.
VYSEHRAD CASTLE
Πρόκειται για ένα φρούριο χτισμένο σε έναν
λόφο δίπλα στον ποταμό Μολδάβα, το οποίο
χτίστηκε τον 10ο αιώνα και ήταν η πρώτη έδρα
των βασιλιάδων της Τσεχίας. Στο κάστρο θα
βρείτε τον καθεδρικό ναό των Αγίων Πέτρου και
Παύλου και το κοιμητήριο του Vyšehrad. Είναι το
ιδανικό μέρος για έναν περίπατο, προσφέρει
μοναδική θεά στον ποταμό και στο Κάστρο της
Πράγας.
DANCING HOUSE
Το σπίτι που χορεύει ή αλλιώς Fred and Ginger
βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Rasin, η
κατασκευή του ξεκίνησε το 1992 και
ολοκληρώθηκε το 1996, σχεδιάστηκε από τους
Vlado Milunic και Frank Gehry. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τη βεράντα που υπάρχει στην
κορυφή και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα
της πόλης απολαμβάνοντας το ποτό σας ή να
περιηγηθείτε στις διάφορες εκθέσεις που
υπάρχουν στο εσωτερικό του.
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BUDA CASTLE

Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου στην
περιοχή Varhegy με πανοραμική θέα προς τον
Δούναβη και την πόλη. Πρόκειται για ένα
επιβλητικό κτίριο, το οποίο αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Στο
εσωτερικό του θα συναντήσετε το Μουσείο
Ιστορίας, τη Βιβλιοθήκη και την Εθνική
Πινακοθήκη.
BUDA CASTLE LABYRINTH
Κάτω από το Castle Hill βρίσκεται ένα τεράστιο
σύμπλεγμα φυσικών σπηλαίων και περασμάτων,
τα οποία κατά τον Μεσαίωνα χρησιμοποιήθηκαν
με διάφορους τρόπους όπως καταφύγιο,
νοσοκομείο ή φυλακή. Εδώ μάλιστα κρατούνταν ο
Κόμης Δράκουλας κατά τον 15ο αιώνα. Μπορείτε
να περιηγηθείτε στους δαιδαλώδεις διαδρόμους
του και να συναντήσετε γοτθικά και
αναγεννησιακά πέτρινα μνημεία αλλά και
τουρκικές επιτύμβιες στήλες. 
ANDRASSY STREET - HEROES' SQUARE
- CITY PARK
Στο τέλος της λεωφόρου Andrassy, η οποία είναι
ένας από τους πιο όμορφους και εμπορικούς
δρόμους της πόλης με εντυπωσιακά κτίρια του
19ου αιώνα θα συναντήσετε την Πλατεία Ηρώων.
Πρόκειται για μια τεράστια πλατεία που γύρω της
έχει πολλά αγάλματα σημαντικών προσώπων της
ουγγρικής ιστορίας. Στο κέντρο της υψώνεται η
στήλη της χιλιετίας με ύψος 36 μέτρα στην
κορυφή της οποίας βρίσκεται ο Αρχάγγελος
Γαβριήλ. Η Πλατεία Ηρώων αποτελεί την είσοδο
για το City Park, μην παραλείψετε να
περιηγηθείτε σε αυτό το καταπράσινο πάρκο.
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Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
HUNGARIAN PARLIAMENT BUILDING
Πρόκειται για το διασημότερο και μεγαλύτερο
κτίριο στη Βουδαπέστη, είναι χτισμένο πάνω στον
Δούναβη, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1885 και
ολοκληρώθηκε το 1904. Η καλύτερη ώρα για να
θαυμάσετε το κοινοβούλιο είναι το βράδυ, καθώς
είναι φωτισμένο και η ομορφιά του κόβει την
ανάσα. Είναι χτισμένο σε γοτθικό ρυθμό με 242
αγάλματα εσωτερικά και εξωτερικά, στο
εσωτερικό του υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικές
αίθουσες.

FISHERMAN'S BASTION
Ο Προμαχώνας των Ψαράδων χτίστηκε το 1905
στην περιοχή του Κάστρου της Βούδας και είναι
γνωστός για την εκπληκτική θέα της πόλης που
προσφέρει στους επισκέπτες του. Αποτελείται
από 7 πύργους και κάθε ένας συμβολίζει μια από
τις 7 φυλές των Μαγυάρων που ήρθαν στην
Ουγγαρία το 1896. Το όνομα του δόθηκε από την
παλιά ψαραγορά που υπήρχε εκεί κατά τον
Μεσαίωνα.

MATTHIAS CHURCH
Αυτή η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία βρίσκεται
δίπλα από τον Προμαχώνα των Ψαράδων και
αποτελεί μνημείο-σύμβολο της Ουγγαρίας.
Πρόκειται για μια από τις αρχαιότερες και
σημαντικότερες εκκλησίες της πρωτεύουσας.
Κατασκευάστηκε το 1015 στην περιοχή του
Κάστρου της Βούδας σε γοτθικό στυλ και πήρε το
όνομα της από τον βασιλιά Ματθαίο. Είναι μια
επιβλητική, καλοδιατηρημένη, αρχοντική
εκκλησία που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε.



17COMPASS | WE DESIGN MEMORIES

Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
ST. STEPHEN'S BASILICA
Βρίσκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης,
φημίζεται για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική
της, την ομορφιά του εσωτερικού της και την
πανοραμική θέα από τον τρούλο της. Ο
καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο
Στέφανο, τον ιερό βασιλιά της Ουγγαρίας και
ιδρυτή του ουγγρικού κράτους. Η κατασκευή της
ξεκίνησε το 1851 και ολοκληρώθηκε το 1905.

THE SHOES ON THE DANUBE
PROMENADE
Είναι ένα από τα πιο συγκινητικά μνημεία της
πόλης, δίπλα στην Chain Bridge. Αφιερωμένο
στους 550.000 Ούγγρους Εβραίους, οι οποίοι
έχασαν τη ζωή τους από τους Ναζί. Πριν την
εκτέλεση τους ανάγκαζαν να βγάλουν ότι
πολυτιμότερο είχαν πάνω τους: τα παπούτσια
τους! 40 μπρούτζινα άδεια, ζεύγη παπουτσιών
γυναικεία - ανδρικά - παιδικά δημιουργούν μια
ιδιαίτερη διαδρομή παράλληλη στο ποτάμι.

MARGARET ISLAND
Αυτό το καταπράσινο νησί βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης, μέσα στον Δούναβη. Πρόκειται για ένα
πανέμορφο μέρος στο οποίο θα συναντήσετε
ερείπια μοναστηρίων από τον Μεσαίωνα,
αγάλματα, θαυμάσιους κήπους και ιαματικά
λουτρά. Στο βόρειο κομμάτι του νησιού θα δείτε
έναν περίτεχνο ιαπωνικό κήπο με μια μικρή
λίμνη. Αυτό που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει
είναι το μουσικό συντριβάνι που βρίσκεται στο
νησί και ο πύργος του νερού με την μοναδική θέα.
Ο καλύτερος τρόπος για να το εξερευνήσετε
είναι το ποδήλατο!
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Νοτιοανατολικά του Κάστρου της Βούδας με
ύψος 235 μέτρα βρίσκεται ο λόφος του Gellert.
Πήρε το όνομα του από τον επίσκοπο Gellert και
είναι ιδανικό μέρος για να απολαύσετε την
εκπληκτική θέα της Βουδαπέστης αλλά και για
έναν περίπατο στα καταπράσινα μονοπάτια του.
Στην κορυφή του θα δείτε το επιβλητικό Μνημείο
της Απελευθέρωσης.

Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
GELLERT HILL

CHAIN AND LIBERTY BRIDGE
Η εντυπωσιακή Γέφυρα των Αλυσίδων
εγκαινιάστηκε το 1849 και ήταν η πρώτη γέφυρα
που ένωνε τη Βούδα με την Πέστη πάνω από τον
Δούναβη. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της με τους
πέτρινους πυλώνες και τα λιοντάρια σίγουρα θα
σας μαγέψει. Αποτελεί ιδανικό σημείο για
φωτογραφίες και περίπατο. Η Γέφυρα της
Ελευθερίας άνοιξε το 1896 και
ξανακατασκευάστηκε το 1989 σε ρυθμό Art
Nouveau. Είναι ένα μέρος που σίγουρα πρέπει να
βρεθείτε. Πανέμορφη και επιβλητική είναι
διακοσμημένη με 4 αγάλματα των μυθικών
πουλιών Turul.

MAGYAR NEMZETI GALERIA
Η Εθνική Πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1957 από τον
Εθνικό Οργανισμό Τέχνης και βρίσκεται στο
Κάστρο της Βούδας. Είναι το μέρος όπου θα
γνωρίσετε τον πολιτιστικό πλούτο του ουγγρικού
έθνους. Στον 1ο όροφο της Πινακοθήκης  θα
θαυμάσετε έργα από την εποχή της Αναγέννησης
και του μπαρόκ, στον 2ο όροφο εκτίθενται
δημιουργήματα του πρώτου μισού του 20ου
αιώνα και στον 3ο όροφο από το 1945 και μετά.
Συχνά στον χώρο φιλοξενούνται και περιοδικές
εκθέσεις .
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Λειτουργεί από το 1884 και είναι έργο του
αρχιτέκτονα Miklós Ybl, είναι εντυπωσιακή με το
εσωτερικό της να διακοσμούν έργα Ούγγρων
καλλιτεχνών. Η κεντρική αίθουσά της είναι
στολισμένη με έναν μπρούτζινο πολυέλαιο, ο
οποίος φωτίζει μια ιδιαίτερη νωπογραφία με
τους θεούς του Ολύμπου. Μην παραλείψετε να
δείτε μια παράσταση, το θέαμα σίγουρα θα σας
δικαιώσει.

Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
HUNGARIAN STATE OPERA HOUSE

CENTRAL MARKET HALL
Για να γνωρίσετε ολοκληρωτικά μια πόλη θα
πρέπει να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις της,
για αυτό θα πρέπει σίγουρα να επισκεφθείτε την
Μεγάλη Κεντρική Αγορά. Βρίσκεται στην αρχή
της πολυσύχναστης Vaci street, μπροστά από τη
γέφυρα της Ελευθερίας και καθ’ όλη την διάρκεια
της ημέρας κατακλύζεται από κόσμο. Εκεί θα
έχετε την ευκαιρία να γευτείτε παραδοσιακά
προϊόντα, μπαχαρικά όπως την φημισμένη
πάπρικα και να αγοράσετε τα σουβενίρ σας.

SZECHENYI BATHS
Είναι τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά λουτρά
της Ευρώπης, βρίσκονται κοντά στην Πλατεία
των Ηρώων και είναι ένα μέρος που σίγουρα θα
πρέπει να επισκεφθείτε. Στο νεομπαρόκ παλάτι -
συγκρότημα που στεγάζονται θα βρείτε 18
εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες για να
χαλαρώσετε σε θερμοκρασία 38 βαθμών. Η
καλύτερη ώρα για να τα επισκεφθείτε είναι
νωρίς το πρωί που έχει τον λιγότερο κόσμο.
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Πρόκειται για τον πιο φημισμένο δρόμο της
Βουδαπέστης, είναι γεμάτος κόσμο τόσο την
ημέρα όσο και τη νύχτα. Σε αυτό τον δρόμο θα
βρείτε καταστήματα για να κάνετε τα ψώνια σας,
πολλά καφέ και εστιατόρια, αλλά και την γνωστή
εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ χτισμένη από το
1700. Απολαύστε τον περίπατό σας θαυμάζοντας
κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Βουδαπέστη
Αξιοθέατα
VACI STREET

HOUSE OF TERROR MUSEUM
Είναι ουσιαστικά ένα μουσείο - μνημείο της
κόκκινης τρομοκρατίας στην ουγγρική
πρωτεύουσα, όπου εξιστορούνται οι μέθοδοι
βασανισμού, ανακρίσεων και παρακολούθησης
των Ούγγρων από το μεταπολεμικό σοσιαλιστικό
καθεστώς. Άνοιξε στις 24 Φεβρουαρίου του 2002,
μπορείτε να δείτε την κύρια έκθεση αλλά και
διάφορες περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενεί.

VAJDAHUNYAD CASTLE
Βρίσκεται στο City Park και πρόκειται για ένα από
τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης. Η
αρχιτεκτονική του είναι ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει 4 διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ.
Κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο πλήθος
επισκεπτών, χτίστηκε το 1896 από τον Ignac
Alpar, χαρακτηρίζεται από επιβλητικότητα και
αρχοντιά. Στο εσωτερικό του στεγάζεται το
Μουσείο της Ουγγρικής Γεωργίας ενώ στον
εξωτερικό του χώρο φιλοξενεί διάφορα
φεστιβάλ.



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

Vienna by COMPASS
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Έκδοση VIenna City Card
Είσοδος στο Sigmund Freud Museum
Είσοδος στο Chocolate Museum Vienna
Είσοδος στο Imperial Treasury Vienna  
Είσοδος στο Schloss Schonbrunn
Είσοδος στο Museum of Illusions Vienna
Είσοδος στο Schönbrunn Zoo
Είσοδος στο Kunsthistorisches Museum
Είσοδος στο Albertina Museum
Είσοδος στο Naturhistorisches Museum

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε από Αθήνα
είτε από Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Βιέννη είναι: Aegean Airlines,
Austrian Airlines, Ryanair κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο
γίνονται με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών
οχημάτων.

Σημαντικές Πληροφορίες



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

Prague by COMPASS
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Έκδοση Prague Card
Είσοδος στο Prague Castle
Είσοδος στο Municipal House
Είσοδος στο Loreta
Είσοδος στο The Tower of Astronomical Clock
Είσοδος στο Franz Kafka Museum
Είσοδος στο Narodni Galerie Praha
Είσοδος στο Charles Bridge Museum
Είσοδος στο Lobkowicz Palace
Είσοδος στο Vysehrad Gallery

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε από Αθήνα
είτε από Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Πράγα είναι: Aegean Airlines,
Austrian Airlines, Lufthansa κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο
γίνονται με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών
οχημάτων.

Σημαντικές Πληροφορίες



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

Budapest by COMPASS
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Έκδοση Budapest Card
Είσοδος στο St. Stephen’s Basilica
Είσοδος στα Szechenyi Baths
Είσοδος στο Matthias Church
Είσοδος στο Buda Castle Labyrinth
Είσοδος στο Budapest History Museum
Είσοδος στο Museum of Fine Arts
Είσοδος στο Robert Capa Contemporary
Photography Center
Είσοδος στο Aquincum Museum
Είσοδος στο Bela Bartok Memorial House

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε από Αθήνα
είτε από Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Βουδαπέστη είναι: Aegean Airlines,
Austrian Airlines, Ryanair κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο
γίνονται με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών
οχημάτων.

Σημαντικές Πληροφορίες



COMPASS OFFERS
Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε περιλαμβάνονται
αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία,
φόροι αεροδρομίων και ο τουριστικός οδηγός by
COMPASS!

Προσφορά για Βιέννη: Ταξίδι στη Βιέννη για τρεις (3)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €240/άτομο!

Προσφορά για Πράγα: Ταξίδι στην Πράγα για τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €430/άτομο!

Προσφορά για Βουδαπέστη: Ταξίδι στη Βουδαπέστη για
πέντε (5) διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια,
διαμονή και φόρους αεροδρομίων από €250/άτομο!

Σημαντικές Πληροφορίες

24COMPASS | WE DESIGN MEMORIES



COMPASS | We design memories

Travel with COMPASS!
Vienna-Prague-Budapest

www.compasstravel.gr

http://www.compassteam.gr/

