
  

Βιέννη – Δάση Μάγιερλινγκ 

Βιέννη – Μπάντεν - (Λίμνες Σάλτσμπουργκ)  

4, 5 ημέρες 

1η  μέρα : Αθήνα – Βιέννη - Ξενάγηση  Πόλης  
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την 

Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα 

Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε 

στα κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε για λίγο στους διαδρόμους του. Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, η φάτνη, το carousel, το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια 

γιορτινή ατμόσφαιρα! 

 

2η  μέρα : Βιέννη– Χριστουγεννιάτικες Αγορές 
Πρωινό και  ξεκινάμε όλοι μαζί για να ζήσουμε  την Χριστουγεννιάτικη εμπειρία στην πιο ζωντανή πόλη όσον αφορά τις 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Η μέρα μας σήμερα θα είναι αφιερωμένη στις Χριστουγεννιάτικες αγορές, θα έχετε χρόνο να 

θαυμάσετε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τρενάκι, τα δεκάδες 

μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα παρκ, στους φαντασμαγορικά στολισμένους δρόμους όπου συναντάμε 

χαρούμενες μπάντες, άμαξες με άλογα,  άρωμα από ψημένα κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και ζαχαρωμένα φρούτα, 

ξύλινοι πάγκοι με ντόπια προϊόντα και ζεστά ροφήματα, στολισμένοι δρόμοι, παραμυθένιες παραστάσεις και σκηνικά που 

συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης και μας φέρνουν στο νου τη μαγεία της πρέσβειρας του 

χριστουγεννιάτικου πνεύματος. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το γνωστό ζεστό κρασί Punch. Το απόγευμα σας προτείνουμε 

μια βόλτα στη χριστουγεννιάτικα φωταγωγημένη πόλη, να περπατήσετε στο κέντρο στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου 

βρίσκονται τα όμορφα εστιατόρια της περιοχής για καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι τον 19ο αιώνα. 

 

3η  μέρα : Βιέννη – Λίμνες  Σάλτσμπουργκ (Προαιρετική εκδρομή)  
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε (έξοδα ατομικά) ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του 

Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη της μελωδίας». Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά 

ενδιαφέροντα αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, 

τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, αγορές ή ακόμα για να απολαύσει 

κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ. 

 

4η  μέρα : Βιέννη– Βιεννέζικα Δάση– Μαγιερλινγκ - Μπάντεν  
Πρόγευμα και κατόπιν αναχώρηση για την εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί στην 

τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο της οικογένειας των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 

ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του θρόνου και της αγαπημένης του Μαρίας Βετσέρα. 

Κατόπιν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του  Τίμιου Σταυρού (Χάιλιγκενκρόιτς), ένα πολύ όμορφο μεσαιωνικό μοναστήρι. 

Ιδρύθηκε το 1133 από τον Λεοπόλδο τον Γ΄ και είναι το δεύτερο παλαιότερο κιστερκιανό μοναστήρι στον κόσμο. Στην είσοδο 

του μοναστηριού υπάρχει μια μεγάλη εσωτερική αυλή στο κέντρο της οποίας βρίσκεται μια στήλη αφιερωμένη στην Αγία 

Τριάδα, έργο του Giovanni Giuliani το οποίο ολοκληρώθηκε το 1739. Ακολουθεί επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη Μπάντεν, 

όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο για να θαυμάσουμε τη γραφική πόλη, όπου βρίσκεται και το πολυσύχναστο Καζίνο, 

ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος. 

 

5η  μέρα : Βιέννη – Αθήνα 
Πρόγευμα, ελεύθερη ημέρα  και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 

 

Σημείωση : Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει μία ελεύθερη μέρα στη Βιέννη. 

 

 

 

 



Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα. 
• Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Βιέννης. 
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό.  
• Ξενάγηση της πόλης της Βιέννης και τα θερινά ανάκτορα Σενμπρούν. 
• Ολοήμερη εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση.  
• Μεταφορές, Περιηγήσεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα  
• Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
• Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέων παροχές. 
• Φ.Π.Α 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (150 €)  

 Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά κλπ. 

 Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό στο πρόγραμμα 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι 

ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε πρόσθετη κλίνη εκτός 
εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό 
τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός 
χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων 
πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με 
διαβατήριο σε ισχύ.  
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Ημ. Αναχωρ. Πτήσεις                                                                                                   Ξενοδοχείο 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ   

Δίκλινο 
Επιβ. 

Μονοκλ. 
Παιδί 

5                           

23/12 

A3 882 ATH 12:45-VIE 
14:05                                     

A3 881 VIE 11:20-ATH 
14:35 

AUSTRIA TREND ANANAS 4* or Similar 495 € 120 € 395 € 

AUSTRIA TREND SAVOYEN 4* Sup. or 
Similar 

545 € 140 € 445 € 

23/12 

OS 804 ATH 07:25-VIE 
08:45                                   

OS 803 VIE 21:15-ATH 

00:30+1 

HILTON VIENNA 5* or Similar 625 € 220 € 525 € 

HILTON DANUBE 4* FAMILY ROOM 1.745 € 
Οικογένεια 2 Ενηλ. και 2 

Παιδιών έως 12 ετών. 

5                           30/12 

A3 882 ATH 09:10-VIE 
10:30                                      

A3 881 VIE 11:20-ATH 
14:35 

AUSTRIA TREND ANANAS 4* or Similar 595 € 200 € 495 € 

HILTON VIENNA 5* or Similar 795 € 360 € 695 € 

HILTON DANUBE 4* FAMILY ROOM 2.100 € 
Οικογένεια 2 Ενηλ. και 2 

Παιδιών έως 12 ετών. 

4                           04/01 

A3 882 ATH 09:10-VIE 
10:30                                     

A3 881 VIE 18:20-ATH 
21:30 

AUSTRIA TREND ANANAS 4* or Similar 425 € 120 € 365 € 

AUSTRIA TREND SAVOYEN 4* Sup. or 
Similar 

465 € 140 € 395 € 

OS 804 ATH 07:25-VIE 
08:45                                      

OS 803 VIE 10:20-ATH 
13:35 

HILTON VIENNA 5* or Similar 515 € 200 € 445 € 

HILTON DANUBE 4* FAMILY ROOM 1.380 € 
Οικογένεια 2 Ενηλ. και 
2 Παιδιών έως 12 ετών. 


