
Γνωρίστε τη Βιέννη μαζί μας γιατί προσφέρουμε : 

ΜΟΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΑ

ΩΡΑΡΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RATHAUSPLATZ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ
- ΜΠΑΝΤΕΝ - GRINZICH - ΛΙΜΝΕΣ SALTS GAMERGUT - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΚ -

ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

22
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1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 14.45 και απευθείας πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη, σύντομη γνωριμία με την
πόλη και αναχώρηση για Βιέννη. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από την πρωτεύουσα της
Αυστρίας και κάθε απαραίτητη πληροφορία. Τακτοποίηση στα δωμάτια, λίγη ξεκούραση και φύγαμε για μια ωραία
βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και της μουσικής. Καταλήγουμε στην κεντρική
πλατεία Αγίου Στεφάνου όπου θα ανακαλύψετε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  H Βιέννη είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφτείτε τουλάχιστον μια φορά…Θα δείτε
επιβλητικά παλάτια, σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά έργα Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα στο
κέντρο της πόλης, ιστορικά καφέ, ρομαντικές διαδρομές και θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές
γεύσεις, σε μια μόνιμη εορταστική διάθεση που μεταδίδει η πόλη.

5 ΗΜΕΡΕΣ

Βιέννη

Απόκριες 2023

Βιέννη

Απόκριες 2023

  Έχοντας την εμπειρία πολλών ετών και περιηγήσεων στη Βιέννη ετοιμάσαμε για εσάς ένα πρόγραμμα
επισκέψεων στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας,
ώστε να αξιοποιήσετε τις ημέρες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φροντίσαμε παράλληλα να
έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την καθοδήγηση του Έλληνα συνοδού που θα βρίσκεται συνεχώς
μαζί σας, να δείτε και σημεία που ενδιαφέρουν εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα σας μεταφέρει
εκτός των άλλων, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των Βιεννέζων. 
 Εσείς απλά ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε μαζί σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε την αρχοντική,
κοσμοπολίτικη και εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης!



2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ
ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ -

RATHAUSPLATZ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ

 Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και θα ξεκινήσουμε την γνωριμία με την πόλη. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους
ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα
Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του
Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο
του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου).
Θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο
απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο και τη Βοτιβκιρχε (εκκλησία του Τάματος). 
 Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας
Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην
Πλατεία του Δημαρχείου.
  Επίσης μπορείτε να έρθετε μαζί μας προαιρετικά σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο
ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των
Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να
έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και
νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! 
 Όποιο και αν είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής, όταν έρχεσαι στη Βιέννη δεν γίνεται να μην παρακολουθήσεις ένα
υπέροχο κονσέρτο με μουσική από όλους αυτούς τους ευφυείς συνθέτες. Σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά προσοχή
κάνε εγκαίρως την κράτηση σου!

Vienna

 Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας
προς τις κεντρικές Άλπεις είναι μέσα από τέσσερα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας και μας προσφέρει εναλλαγές και
πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την
κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε
κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών
μύθων. Η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
 Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο
Σάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο
Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά
Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή
των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλιά Πόλη της Αναγέννησης και του
Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το
γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον
αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος και
επιστροφή στη Βιέννη.

3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ
ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ SALTS GAMERGUT - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ
ΒΙΕΝΝΗ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ

Ελάτε μαζί μας προαιρετικά στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια
διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, ανθισμένους με θρύλους και
παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε
στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Παράλληλα στη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα
τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. Ο χώρος της Μονής
υπήρξε πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα
αξιοθέατα την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις
εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Απολαύστε από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα
στην κοιλάδα του Δούναβη. Επιστροφή στη Βιέννη.



 Λένε πως όλα τα ωραία πάντα τελειώνουν αλλά το ταξίδι μας δεν τελείωσε ακόμα..παίρνουμε ένα καλό
πρωινό και αναχωρούμε για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, Σούμπερτ κ.ά.).
Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της
αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρώνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική
λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με
την αρχιτεκτονική του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο
Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση
επιστροφής.

BIENEZIKA ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

5 ΗΜΕΡΑ5 ΗΜΕΡΑ5 ΗΜΕΡΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

•  Αεροπορικά εισιτήρια  με απευθείας πτήσεις  
•  Αποσκευές :  1  προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) +  1  χειραποσκευή 10 κιλών (55x40x20cm) ανά
άτομο.
•  Διαμονή στο ξενοδοχείο  που θα επιλέξετε 
•  Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
•  Μεταφορές -  περιηγήσεις  σύμφωνα με το πρόγραμμα 
•  Συνοδός εκδρομής 
•  Ταξιδιωτική ασφάλιση 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Εισιτήρια  εισόδων σε αξιοθέατα,  δημοτικοί  φόροι  πόλεως και  προαιρετικές δραστηριότητες
Δεν περιλαμβάνεται  ασφάλιση covid  . (αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων)  Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να  την  πάρετε όσο ακόμα η  πανδημία δεν  έχει  τελειώσει  οριστικά.  Για
να εξασφαλίσουμε για  εσάς το  καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης,  έχουμε έρθει
σε συμφωνία με την  ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την
INTERAMERICAN ιδιαίτερα σημαντικές οι  καλύψεις  για  ακύρωση λόγω νόσησης πριν  την  αναχώρηση και
η  κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια  του ταξιδιού.  Κόστος ανά άτομο :  20  ευρώ .
Περισσότερες πληροφορίες στο :
ht tps: / /www.athoshel las.gr/ images/s i te/seasons/autumn21/pr icesWeb/EXTRA%20I I%20anaks-pinakas-
kal ipseon.pdf

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +145€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

5ΗΜΕΡΕΣ
 

22
Φεβρουαρίου

AUSTRIA TREND 
ANANAS 4* 375 215 510

RYANAIR  
ΘΕΣ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
16.45 - 17.30 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

 ΘΕΣ
18.10 - 20.45

HILTON 
VIENNA PARK 5* 490

2-12 ετών: 310
12-15 ετών: 365

730

Vienna

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ
ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 70 45
Εκδρομή Μέλκ

Κοιλάδα Δούναβη
60 40

Παραδοσιακό δείπνο 40 25
Στο κρασοχώρι Γκρίντσιχ -


