
 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

ΒΙΕΝΝΗ  
ΧΑΛΣΤΑΤ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΜΠΑΝΤΕΝ –ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ   

 
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ,  24 – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 
1Η ΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος με 
απευθείας πτήση για Βιέννη. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Βιέννης και μεταφορά στο πανέμορφο 
Σάλτσμπουργκ. Μετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται την εντυπωσιακή 
περιοχή των Λιμνών της Salzkammergut, θα φτάσουμε στο γραφικό Σάλτσμπουργκ που βρίσκεται 
«φωλιασμένο» ανάμεσα σε αλπικά δέντρα στις αυστριακές Άλπεις, με πύργους και τρούλους να 
υψώνονται  τα γεμάτα δάση βουνά. Εδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Μίραμπελ 
και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα σοκάκια της πόλης θα επισκεφθούμε  το σπίτι του Μότσαρτ. 
Κατόπιν θα περάσουμε από το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγ. 
Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις 
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις , αφήνοντας την «μελωδία της ευτυχίας» να γίνει 
το σάουντρακ του ταξιδιού.  Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανέβουν (με το τρενάκι) στο μεσαιωνικό 
κάστρο Hohensalzburg, που αποτελεί το βασικότερο αξιοθέατο της πόλης. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο και καλύτερα συντηρημένο κάστρο της κεντρικής Ευρώπης του 11ου αιώνα. Είναι το 
σήμα κατατεθέν της πόλης και φαίνεται κυριολεκτικά από παντού, εφόσον είναι χτισμένο στα 119 
μέτρα, από όπου μπορείτε να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά, το ποτάμι που τη διασχίζει και την 
ευρύτερη περιοχή των Άλπεων, με τις χιονισμένες κορυφές. Μαγευτική η εικόνα! Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2Η ΜΕΡΑ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΑΛΣΤΑΤ – ΒΙΕΝΝΗ: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Χάλστατ, 
το οποίο είναι γνωστό ως «το μαργαριτάρι της Αυστρίας», λόγω του εντυπωσιακού τοπίου του. 
Χτισμένο σε υψόμετρο 508 μέτρων , οικισμός που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. κι αποτελεί 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.Χτισμένο στις όχθες μιας γραφικής 
λίμνης και περιτριγυρίζεται από τα επιβλητικά βουνά των Άλπεων. Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, 
στενά σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον οικισμό που χωρίς υπερβολή κάθε γωνιά του 
αποτελεί ένα καρτ ποστάλ.... Αφού το περπατήσουμε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, καθώς είναι 
ιδιαίτερα όμορφο με τα κουκλίστικά του σπίτια να  αναδύουν μια ρομαντική ατμόσφαιρα που 
πηγάζει από πολλές και διαφορετικές περιόδους. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα γραφικά σοκάκια 
του οικισμού, όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν  μια επίσκεψη στο Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
όπου υπάρχουν προθήκες με σπάνια έργα τέχνης ,μια βόλτα στο παρεκκλήσι του Αγίου Μιχαήλ 
καθώς και την βαρκάδα στην λίμνη της περιοχής (καιρού επιτρέποντος). Aναχώρηση για τη Βιέννη, 
περνώντας από τη λίμνη Τράουνζεε και το Γκμούντεν, την πόλη όπου έζησε για κάποια καλοκαίρια ο 
συνθέτης Φραντς Σούμπερτ. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και διανυκτέρευση.  
 

3Η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ ( ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ): Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης από 
όπου θα ξεκινήσει η ξενάγηση στην αριστοκρατική αυτή πρωτεύουσα, την πόλη της Μουσικής & των 
Μουσείων. Θα διασχίσουμε την περίφημη Ring Strasse  με τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου αι., την 
μεγαλοπρεπή Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού 
εντυπωσιακό Κοινοβούλιο,το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, την κατοικία του Έλληνα  
 
 



 
 

ευεργέτη Σίμωνα Σίνα και το Musikverein. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι της Σίσσυ, το 
περίφημο Schönbrunn, όπου θα ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων (δωμάτιο Ναπολέοντα, 
κινέζικο σαλόνι, σαλόνι της Ελισάβετ κλπ). Το παλάτι οφείλει τη σημερινή του μορφή στη Μαρία 
Θηρεσία. Στο εξωτερικό τμήμα δεσπόζουν οι έξοχοι μπαρόκ κήποι, ισάξιοι των Βερσαλλιών, καθώς 
και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του κόσμου. Τέλος θα καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου 
βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός της Βιέννης, Άγιος Στέφανος. Ο ναός χρονολογείται από τον 12ου 
αιώνα σε μεικτό ρομαντικό και γοτθικό ρυθμό και φέρεται ως κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, με 
κυριότερο χαρακτηριστικό την πολύχρωμη, ψηφιδωτού ύφους, στέγη του. Κατόπιν θα 
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός 
της Αγίας Τριάδας του 18ου αι. σε βυζαντινό ύφος. Ακριβώς δίπλα συναντούμε το ναό του Αγ. 
Γεωργίου και το σπίτι που έδρασε ο εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης 
Ρήγας Φεραίος. Το απόγευμα είναι ελεύθερο , σας προτείνουμε μια βόλτα στην φωταγωγημένη πόλη, 
να περπατήσετε στο κέντρο στην παλιά ελληνική συνοικία.Εκεί βρίσκονται τα όμορφα εστιατόρια 
της περιοχής για καλό φαγητό, εκε σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι τον 19ο αιώνα. Μην παραλείψετε να 
δειπνήσετε σε ένα από τα περίφημα κελάρια και να απολαύσετε την αυστριακή κουζίνα. 
 

4Η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΑΘΗΝΑ: Μετά το πλούσιο πρόγευμα, θα 
αναχωρήσουμε για την εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα 
γνωρίσετε τον Πύργο του Λιχτενστάιν, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, το Μάγιερλινγκ, όπου 
έλαβε χώρα το ερωτικό ή πολιτικό, δράμα του Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα ακολουθήσει 
επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη Μπάντεν, όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο για να 
θαυμάσουμε τη γραφική αυτή πόλη, όπως επίσης και το πολυσύχναστο Καζίνο, ένα από τα 
μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Επιστροφή στη Βιέννη. Ελεύθερο απόγευμα. 
 

5Η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. 
 

Τιμή Πακέτου Συμμετοχής ανά άτομο - Περιλαμβάνει: 
 Αεροπορικά Εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα 
 1 αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο 
 Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο στην Βιέννη 
 1 διανυκτέρευση στο Σάλτσμπουργκ σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 
 3 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 
 Μεταφορές-Περιηγήσεις βάση αναλυτικού προγράμματος 
 Ξενάγηση της πόλης της Βιέννης και στα θερινά ανάκτορα Schonbrunn 
 Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση 
 Είσοδοι Πόλεων  
 Ελληνόφωνος Συνοδός Τοπικός Ξεναγός Εκδρομής 
 Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
 ΦΠΑ 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων + 165 €, Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα 
διάφορα αξιοθέατα, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι ρητά δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα, κρατικός δημοτικός φόρος διαμονής, προσωπικά έξοδα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, χρήση mini bar, τηλεφωνήματα.  
 
 

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

ΠΤΗΣΕΙΣ: 
24.10.2019,  A3 860,  08:30 – 09:50,  ATHENS – VIENNA 
28.10.2019,  A3 861,  11:20 – 14:35,  VIENNA – ATHENS   
 
 

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 
615 € σε δίκλινο δωμάτιο ( Μονόκλινο + 180 € ) 

 Παιδί 2 – 12 ετών σε έξτρα κρεβάτι (κατόπιν ζητήσεως)  


