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Αυτοκρατορική Βιέννη 
Σάλτσμπουργκ -Μπρατισλάβα – (Μελκ) 

4,5 & 6  ημέρες  
 

 ΑΝΑΧ. 23,27,30/12 & 03/01  
 
  
 

Ημέρες 
 

Αναχώρηση για Μπρατισλάβα - Βιέννη - 
Ξενάγηση Πόλης 

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα 
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Ακολουθεί η 
περιήγηση στην πόλη. Θα περιηγηθούμε στην 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. στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την 
περιπατητική μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα 
Hofburg. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά 
διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή 
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της 
Αυστρίας. Στη συνέχεια, 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, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν 
την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία,  είναι η πανούκλα. Η 
Βιέννη , πόλη της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το 
βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο 
γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ . Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

01 
01 

http://www.heronia.com/
mailto:info@heronia.com
mailto:info@heronia.com
http://www.heronia.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%25C3%25A4hlungsbrunnen&usg=ALkJrhgKJpbhOxUzFKYD74c5KAJsMOSYPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_(Ziehvater_Jesu)&usg=ALkJrhjx7kZYG_p2xZTig1vh8NOWVneqBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)&usg=ALkJrhjXI_An0g3QNeg604JVZfuC5JfE4g


 

 

  

Βιέννη  
 

Ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή μας . Θα έχετε την ευκαιρία να  περιπλανηθείτε  στην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα για να βιώσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα των 
ημερών .Οι ημέρες των γιορτών στη πόλη της μουσικής και του Βαλς είναι μια 
ανεπανάληπτη εμπειρία … ζήστε τη ! 
 

  

Βιέννη – εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 
 

Πρόγευμα & αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, 
γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ 
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα 
επισκεφτούμε, ακόμη,  τους κήπους  του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό 
Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. 
Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
 

 

Βιέννη  - Ελεύθερη ημέρα ή προαιρετική 
εκδρομή για Μέλκ-Βαχάου - Κρέμς - 
κοιλάδα του Δούναβη 

 

Αναχώρηση το πρωί προαιρετικά για το Μελκ , την κοιλάδα του Βαχάου και την 
πόλη Κρεμς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη περιοχή 
του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο περίφημο 
μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη 
βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, καθώς 
και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης . Στη 
συνέχεια ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα διασχίσουμε την ειδυλλιακή 
κοιλάδα του Βαχάου, το πιο στενό πέρασμα του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. 
Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, 
από αμπελώνες και κάστρα θα καταλήξουμε στην πόλη Κρεμς, την αρχαιότερη της 
Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. 
Επιστροφή.   
 

  

Bιέννη – Μπρατισλάβα ( Σλοβακία ) - Πτήση 
Επιστροφής 

Πρόγευμα & αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε με μια 
περιήγηση του Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας μεγάλο μέρος είναι 
πεζοδρομημένο, του καθεδρικού του Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού 
μεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του εθνικού μουσείου. Χρόνος 
στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον καφέ σας στις 
όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων 
της,με διεθνούς φήμης μπουτίκ. Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας. 
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Περιλαμβάνονται :  

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

 Μετακινήσεις ,εκδρομές ,περιηγήσεις  με πολυτελή  πούλμαν . 
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. 
 Ξενάγηση πόλης με τοπικό ξεναγό . 
 Δώρο η εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ!!!!! 
 Δώρο η εκδρομή στη Μπρατισλάβα !!! 
 3,4,5  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*/5* με μπουφέ πρωινό . 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. 

 
Δεν περιλαμβάνονται : 

 Χρεώσεις αεροδρομίων ,επίναυλοι ,φπα (225€ ανά άτομο) 
πληρωτέα στο γραφείο . 

 Φόροι εισόδων πόλεων Go-Box (15€ ανά άτομο ) πληρωτέα στον 
προορισμό .(αφορά περιηγητικές εκδρομές )  

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

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Το πρόγραμμα εκτελείται και με πτήσεις προς Βιέννη / από Μπρατισλάβα . 

Στο 4ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος . 

Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 
επιστρέφεται με το check out. 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 4,5&6 ΗΜΕΡΕΣ  Εκδρομικό πακέτο  

Ημερομηνίες  Ξενοδοχείο  Διατροφή  
Early 

Booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδί 2-12 

Επιβ. 
Μονόκ. 

Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - 
Παρ/σεις 

23-27/12 
5 ημέρες  

Simm's Hotel 
4* 

Πρωινό 

419 469 285 120 
  

Ναυλωμένη πτήση 
         Sky Express  

23/12 Αθήνα-Μπρατισλάβα  
05.00-06.20 

27/12 Μπρατισλάβα-Αθήνα 
16.10-19.20 

 

 
 

Sky Express  
27/12 Αθήνα-Μπρατισλάβα 

14.00-15.20 
30/12 Μπρατισλάβα-Αθήνα 

20.25-23.35 

 
 

         Sky Express  
30/12 Αθήνα-Μπρατισλάβα 

18.15-19.35 
03/01 Μπρατισλάβα-Αθήνα 

19.10-22.30 

 
           
 
          Sky Express  

03/01 Αθήνα-Μπρατισλάβα 
17.00-18.20 

08/01 Μπρατισλάβα-Αθήνα 
21.10-00.20* 

 

 
 
 

Austria Trend 
Ananas  4* 

439 489 285 120 

Hilton Vienna 
5* 

 
549 599 385 250 

27-30/12 
4 ημέρες   

Simm's Hotel 
4* 

339 389 285 90 

Austria Trend 
Ananas   4* 

369 419 285 90 

Hilton Vienna 
5* 

 
449 499 365 190 

30-03/01 
5 ημέρες  

Simm's Hotel 
4* 

499 549 285 235 

Austria Trend 
Ananas  4* 

539 589 285 235 

Hilton Vienna 
5* 

 
739 789 385 460 

03-08/01 
6 ημέρες  

Simm's Hotel 
4* 

475 525 285 160 

Austria Trend 
Ananas  4* 

495 545 285 160 

Hilton Vienna 
5* 

595 645 405 315 

Χρεώσεις αεροδρομίων ,φπα 225€. (κατά άτομο )  
Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

  


