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ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 

4,5,6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 594€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 

  ΑΝΑΧ. 19,23,24,27,30/12 & 03/01  
 

Σάλτσμπουργκ) - Mπάντεν - Mάγιερλινγκ 
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Ο Μότσαρτ συναντά τη γοτθική παράδοση! 

Ζήστε το μεγαλείο της Βιέννης, γνωστή ως η πόλη της μουσικής, στην εκπληκτική Οπερα, 

τα Μπαρόκ παλάτια και  τις εξαιρετικές εκκλησίες.   

Ιστορικά καφέ, βαλς, μοναδικά γλυκά στη γενέτειρά τους  

Ημέρες 
  

ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ  (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)  

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και παραλαβή από 

τον συνοδό του γραφείου μας. Θα αναχωρήσουμε για το κέντρο της πρωτεύουσας της 

Αυστρίας. Θα περιηγηθούμε μέσα από το λεωφορείο ώστε να αποκτήσουμε μια πρώτη 

εικόνα της πόλης ξεκινώντας  από τη  περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 

θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 

Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό 

Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το 

Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 

του Αγίου Καρόλου.Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
 
 

 

 ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ)   

 

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τη ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό μας ξεναγό. Θα 

επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, 

που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών. Έπειτα θα συνεχίσουμε για το κέντρο όπου  θα 

ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση , θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την 

Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα  θαυμάσουμε την εξωτερική 

πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, 

την Πλατεία Γκράμπεν με τον  μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της 

Αγίας Τριάδας.Η Βιέννη , πόλη της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική 

ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κονσέρτο με επιλογή των 

πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ .    

Επιστροφή στο ξενοδοχείο ή  χρόνος ελεύθερος στην στολισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.  
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BIENNH (ΛIMNEΣ- ΣAΛTΣMΠOYPΓK ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)  - 
(290ΧΛΜ) 

 

Πρωινό και η ημέρα σας ελεύθερη. Εμείς σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στο 

αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας 

διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε 

στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 

Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα 

δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το 

Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα 

γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 

προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

 BIENNH – MAΓIEPΛINΓK – MΠANTEN  – (76ΧΛΜ) 

 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τα  περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο 

Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο 

των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα 

Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Kατόπιν θα 

επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή 

μας με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν.. Επιστροφή στην 

Βιέννη και ελεύθερη η υπόλοιπη ημέρα . Διανυκτέρευση.  
 

 
 

Βαρκελώνη -Αθήνα 

 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος (εφόσον η ώρα πτήσης το επιτρέπει)για να περπατήσετε 

στην  όμορφη αυτή πόλη και  να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα 

σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN 

CAFÉ . Τελευταία ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. H 

Βιέννη δεν είναι μόνο πολιτισμός και τέχνες αλλά θα βρείτε, όπως είναι λογικό, και 

αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα 

και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, 

μια επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο 

μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης 

πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες 

αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.  
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Λεπτομέρειες Πτήσεων - Τιμές & 
Ξενοδοχεία Εκδρομής 

 
 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 4,5,6 ΗΜΕΡΕΣ  Εκδρομικό πακέτο  

Ημερομηνίες  Ξενοδοχείο  Διατροφή  
Early 

Booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδί 2-

12 
Επιβ. 

Μονόκ. 
Πτήσεις - Αερ. 

Εταιρία - Παρ/σεις 

19-23/12 
5 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

Πρωινό 

229€ 279€ 189€ 160€ 
 
 

RYAN AIR 
19/12 Αθήνα-Βιέννη 

10.10-11.35 
Ναυλωμένη πτήση 

Sky Express  
23/12 Βιέννη-Αθήνα 

14.15-17.20 
 
 

 
Sky Express  

23/12 Αθήνα-Βιέννη 
05.00-06.15 

27/01 Βιέννη-Αθήνα 
16.30-19.30 

 
 
 
 

Sky Express  
27/12 Αθήνα-Βιέννη 

14.00-15.15 
30/12 Βιέννη-Αθήνα 

20.00-23.00 
 
 
 
 
 
 

Sky Express  
30/12 Αθήνα-Βιέννη 

18.15-19.30 
03/01 Βιέννη-Αθήνα 

20.00-23.00 
 
 
 

Sky Express  
24/12 Αθήνα-Βιέννη 

05.00-06.15 
29/12 Βιέννη-Αθήνα 

14.15-17.15 
 

Sky Express  
03/01 Αθήνα-Βιέννη 

17.00-18.00 
08/01 Βιέννη-Αθήνα 

22.00-01.00* 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
259€ 309€ 189€ 160€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
289€ 339€ 200€ 180€ 

Hilton 
Vienna 5* 

339€ 389€ 220€ 220€ 

23-27/12 
5 ημέρες   

Simm's 
Hotel 4* 

369€ 419€ 260€ 160€ 

Austria 
Trend 

Ananas   4* 
399€ 449€ 260€ 160€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
439€ 489€ 280€ 180€ 

Hilton 
Vienna 5* 

499€ 549€ 300€ 220€ 

27-30/12 
4 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

299€ 349€ 260€ 120€ 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
339€ 389€ 260€ 120€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
379€ 429€ 280€ 135€ 

Hilton 
Vienna 5* 

419€ 469€ 300€ 165€ 

30/12-03/01 
5 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

469€ 519€ 260€ 235€ 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
499€ 549€ 260€ 235€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
539€ 589€ 280€ 260€ 

Hilton 
Vienna 5* 

669€ 719€ 300€ 460€ 

24-29/12 
&  

03-08/12 
6 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

419€ 469€ 260€ 200€ 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
439€ 489€ 260€ 200€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
479€ 529€ 280€ 220€ 

Hilton 
Vienna 5* 

569€ 619€ 300€ 280€ 



Περιλαμβάνονται 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένες πτήσεις της Sky Express με 
τα ολοκαίνουργια αεροσκάφη Airbus A320-neo   

 Μετακινήσεις,εκδρομές ,περιηγήσεις  με πολυτελή  πούλμαν του γραφείου 
μας. 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. 
 Ξενάγηση πόλης με τοπικό ξεναγό . 
 Δώρο η εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση. 
 3,4 ή 5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*/5* με μπουφέ πρωινό . 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
 Φ.Π.Α.  
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 

 Χρεώσεις αεροδρομίων & λοιποί φόροι (225€) πληρωτέοι στο γραφείο . 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 80€ ανά ενήλικα 60€ ανά παιδί 

έως 12 ετών  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά 

που θα πραγματοποιηθούν. 

Στην αναχώρηση 19/12 περιλαμβάνεται ένα προσωπικό αντικείμενο έως 10kg ανά 

άτομο με διαστάσεις 40x20x25εκ & μία βαλίτσα 20kg ανά 2 άτομα . 

Στο 4ημέρο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος  

Στο 6ήμερο υπάρχει μια ακόμα επιπλέον ελεύθερη ημέρα .  

Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 

επιστρέφεται με το check out. 
 
 
  



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
 

Simm's Hotel 4* 

Το κομψό και μοντέρνο Simm's Hotel προσφέρει υπόγειο χώρο στάθμευσης και δωρεάν 

Wi-Fi σε όλο το κτήριο.Κάθε δωμάτιο στο Simm's Hotel είναι κλιματιζόμενο και διαθέτει 

μίνι μπαρ και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια.  

Austria Trend Hotel Ananas Wien 4* 

Το Austria Trend Hotel Ananas Wien προσφέρει δωρεάν WiFi και ιδιωτικό, υπόγειο χώρο 

στάθμευσης με επιπλέον χρέωση. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, καλωδιακή 

τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και καθρέφτη καλλωπισμού. 

Στο Trend Hotel Ananas Wien λειτουργούν κατάστημα αναμνηστικών ειδών και 

κομμωτήριο. Χάρη στην κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου, έχετε εύκολη πρόσβαση 

στον ποδηλατόδρομο Wientalradweg ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο και στην εμπορική 

Οδό Mariahilfer Straße, στα 10 λεπτά με τα πόδια. Η δημοφιλής αγορά Naschmarkt, 

όπου θα βρείτε πολλούς πάγκους τροφίμων, απέχει 5 λεπτά με τα πόδια.  

Arcotel Wimberger 4*  

Το ARCOTEL Wimberger - nahe der Mariahilfer Straße βρίσκεται σε μια εξαιρετική 

τοποθεσία μπροστά σε στάσεις του τραμ και στον Σταθμό Burggasse-Stadthalle του 

μετρό, και έτσι προσφέρει απευθείας πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της Βιέννης. 

Το ARCOTEL Wimberger - nahe der Mariahilfer Straße απέχει μόνο 5 λεπτά με τα πόδια 

από τον εμπορικό δρόμο Mariahilfer Straße και τον πρόσφατα ανακαινισμένο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Vienna West, όπου θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για ψώνια.  

Hilton Vienna Park 5* 

Το Hilton Vienna Park προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρεάν 

χρήση υπολογιστών Apple και PC και εκτυπωτή στο λόμπι.Τα πρόσφατα ανακαινισμένα 

και ηχομονωμένα δωμάτια του Hilton Vienna Park είναι διακοσμημένα με ζεστά 

χρώματα και προσφέρουν πανοραμική θέα στο πάρκο και την πόλη. Περιλαμβάνουν 

επίσης τηλεόραση LED επίπεδης οθόνης 40 ιντσών και ευρύχωρο καθιστικό. Σε κάθε 

δωμάτιο θα βρείτε μπουρνούζια. Στα δωμάτια παρέχεται internet υψηλής ταχύτητας με 

επιπλέον χρέωση.Στο Hilton Vienna Park σερβίρεται καθημερινά πλούσιος μπουφές 

πρωινού.Στις εγκαταστάσεις παρέχονται γυμναστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό 

καρδιαγγειακής άσκησης και ατμόλουτρο. Διατίθεται επίσης εξοπλισμός γυμναστικής 

στα δωμάτια.Το κατάλυμα απέχει μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από τον Καθεδρικό Ναό 

του Αγίου Στεφάνου και τον Εμπορικό Δρόμο Kärntner Straße.  



ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι 

κατηγορίες: 

 
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του 

εμβολίου). 

 
Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 

ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). 

 
Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας 

περάσει 11 μέρες από τη διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ. 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, διασφαλίζει εσάς & την οικογένεια 

σας, έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά την 

διάρκεια της εκδρομής όσο κ’ πριν την αναχώρηση. 

 
• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας . 

• Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος ποσού.) 

• Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

• Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 



•Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . • Επαναπατρισμός των 

συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου . 

• Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας 

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 

• Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

• Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

• Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 

• Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. • Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 

• Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

• Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

• Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς περιορισμό 

χρήσης). 

• Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους). 

• Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


