
 
 

ΒΙΕΝΝΗ – ΜΟΝΑΧΟ 
5 ΗΜΕΡΕΣ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 
1η μέρα, Αθήνα - Βιέννη (ξενάγηση πόλης): Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για Βιέννη. Μετά 
την άφιξή σας και την παραλαβή των αποσκευών σας, θα συναντηθείτε με τον ξεναγό μας και θα αναχωρήσετε για την 
προγραμματισμένη ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσετε με τον γύρο της Ρίνγκστράσσε, το κέντρο της πόλης, όπου θα 
θαυμάσετε τα μοναδικά κτίρια, όπως την Ένωση Φίλων Μουσικής, την Κρατική Όπερα, το νεογοτθικό  Δημαρχείο, τα 
δίδυμα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, τα χειμερινά ανάκτορα των αψβούργων Χόφμπουργκ που διαθέτουν 
18 πτέρυγες, 54 σκάλες και 2.600 δωμάτια, το Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο με την 
πρόσοψη αντίγραφο της Ακαδημίας Αθηνών και τον εντυπωσιακό νεογοτθικό ναό Φοτιβκίρχε. Η ξενάγησή θα κλείσει με 
την επίσκεψη των θερινών ανακτόρων Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία  να δείτε τους κήπους, τον πρώτο ζωολογικό 
κήπο του κόσμου και τα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια (προαιρετική η είσοδος στα δωμάτια). Στη 
συνέχεια θα περπατήσετε στον κεντρικό πεζόδρομο Κέρντνερστρασσε και θα καταλήξετε στο καθεδρικό ναό του Αγ. 
Στεφάνου που θεωρείται το πιο κομψό γοτθικό κτίριο της Αυστρίας. Μεταφορά και εγκατάσταση σε κεντρικό ξενοδοχείο 
4*. Για το βράδυ προτείνουμε ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής ή μία παράσταση στην Κρατική Όπερα (απαιτείται 
προαγορά εισιτηρίου). 
  

2η μέρα, Βιέννη (προαιρετική εκδρομή στα Δάση Βιέννης): Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας προτείνουμε μία 
εκδρομή στα πανέμορφα Νότια δάση της Βιέννης. Μετά την Ρωμαϊκή πόλη Μπάντεν, που είναι γνωστή για τις θέρμες της, 
θα περάσουμε από την ρομαντική κοιλάδα Helenental και θα φτάσουμε στο παλαιό κυνηγετικό κατάλυμα του Mayerling, 
όπου ο Πρίγκιπας Rudolph με την Βαρόνη Vetsera βρήκαν τραγικό θάνατο το 1889. Θα δούμε την μονή του Heiligenkreuz 
(1133) με τα ερείπια του  Babenberger.Στην συνέχεια θα περάσουμε από το Höldrichsmühle για να φτάσουμε στο 
Seergrotte. Μετά από μία βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής στην Βιέννη.  
 

3η μέρα, Βιέννη – Μόναχο ( … με το τρένο !!): Πρόγευμα & σήμερα αποχαιρετήστε τη αριστοκρατική Βιέννη. Από το 
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, επιβιβαστείτε στο τρένο (κόστος ατομικό) με προορισμό την πρωτεύουσα της 
Βαυαρίας, το Μόναχο μια μοντέρνα διεθνής πόλη με καρδιά και μακρά παράδοση. Άφιξη & χρόνος για μια πρώτη γνωριμία 
με τη πόλη… περπατήστε στη γνωστή οδό Maximilianstrasse ο πιο deluxe δρόμος της πόλης με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
μείγμα από γοτθικά & αναγεννησιακά στοιχεία. Θαυμάστε τις βιτρίνες κορυφαίων οίκων μόδας καθώς και επιβλητικά 
κτίρια, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Maximilianeum όπου στεγάζεται η Βαυαρική Βουλή. Για το βράδυ απολαύστε 
διαφορετικά είδη μπύρας με την συνοδεία λουκάνικων, κότσι και πρέτσελ σε ένα από τα πολλά ιστορικά βαυαρικά στέκια.       
 

4η μέρα, Μόναχο (ξενάγηση πόλης): Μετά το πρωινό ξενάγηση στη πόλη  του Μονάχου ξεκινώντας με το νέο 
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου Allianz Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 
1972, το Μουσείο της BMW, την 'Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης κα. πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. 
Κατόπιν με τα πόδια, θα δούμε  την πλατεία του Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον Καθεδρικό ναό 
αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό 
Δημαρχείο να δεσπόζει στην καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊόντων από 
όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με τα χειμερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz 
με τους ξεχωριστούς κήπους και την πλατεία με τα αγάλματα των 2 λιονταριών να δεσπόζουν αποτελώντας σύμβολο της 
Βαυαρίας. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ επιλέξτε να επισκεφτείτε μια απο τις πιο φημισμένες Μπυραρίες 
«Hofbräuhaus» με την υπέροχη μπύρα, θαυμάσιους μεζέδες και ζωντανή μουσική από ντόπιους μουσικούς ντυμένους με 
παραδοσιακή Βαυαρική ενδυμασία.  
 

5η μέρα, Μόναχο – Αθήνα: Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μονάχου για τη πτήση της επιστροφής. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη & Μόναχο-Αθήνα με Austrian, Aegean ή Lufthansa 
Airlines | 2 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* στη Βιέννη | 2 διαν/σεις με πρωινό 
μπουφέ σε ξενοδοχείο 3* στο Μόναχο | μεταφορές από/προς το αεροδρόμια στα ξενοδοχεία | 
Ελληνόφωνη ξενάγηση σε Βιέννη & Μόναχο | Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €150 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι μουσείων / μνημείων | κόστος 
αποσκευής για πτήσεις OS, A3, LH (€40 το άτομο) | κόστος τρένου για τη διαδρομή Βιέννη-
Μόναχο | Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. 

 

Αναχωρήσεις  Ιανουάριος – Μάρτιος 2019, 5 μέρες 

Ξενοδοχεία Doppio Vienna 4* - Amba Munich 3* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 630 € 

Μονόκλινο 800 € 

Παιδικό έως 11 ετών 600 € 


