
 

ΒΙΕΝΝΗ 
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2019 

 

 
 



 

1η ΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ:  Πτήση για Βιέννη. Άφιξη στην πόλη. Στη συνέχεια ακολουθεί πανοραμική 
ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το ring  με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ και 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 βράδυ μπορείτε να δειπνήσετε, σε κάποιο 
παραδοσιακό εστιατόριο και να απολαύσετε την πόλη, που είναι φωταγωγημένη Χριστουγεννιάτικα. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ– ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ:   Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την  εκδρομή  στα περίχωρα της Bιέννης, τα περίφημα Bιεννέζικα Δάση. Πρώτα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του 
Τιμίου Σταυρού, το Xαϊλιγκενκρόιτς. Κατόπιν 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. 
Τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στη 
Βιέννη. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Πρωινό και  ξεκινάμε όλοι μαζί για να ζήσουμε  την Χριστουγεννιάτικη 
εμπειρία στην πιο ζωντανή πόλη, όσον αφορά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Η μέρα μας 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 πάρκ, 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 των Χριστουγέννων. Μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε το γνωστό ζεστό κρασί Punch. Για το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων , σας έχουμε πρόταση σε 
συνεννόηση με τον συνοδό σας , για δείπνο συνοδευόμενο από ποτά και μουσική. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ – ΛΙΜΝΕΣ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Προαιρετική εκδρομή): Πρόγευμα 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 κι ακόμα για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς 
το βράδυ. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ:    Πρόγευμα, ελεύθερη ημέρα  και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα 

 
 
 



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: Αεροπορικά Εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines, Μεταφορές από/προς το 
αεροδρόμιο, 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό, Ξενάγηση της πόλης και στα 
θερινά ανάκτορα Schonbrunn με Έλληνα ξεναγό, Περιπατητική περιήγηση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης, Εκδρομή 
στα Βιεννέζικα δάση, Tαξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, ΦΠΑ 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: Φόροι αεροδρομίων + 155 €, Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα 
αξιοθέατα, Κρατικός δημοτικός φόρος διαμονής, Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι ρητά δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα, Προσωπικά έξοδα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, χρήση mini bar, τηλεφωνήματα.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.  
 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ HM ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΆ ΑΤΟΜΟ 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΒ/ΥΝΣΗ 
ΜΟΝ/ΝΟΥ 

ΠΑΙΔΙ 2-12 
ΣΕ EXTRA 
ΚΡΕΒΑΤΙ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 5 23-27/12 
Α3860 ATH 09:10 - 10:30 VIE   
A3863 VIE 18:20 - 21:30 ATH 

COURTYARD  
BY MARRIOTT VIENNA 4* 

525 € 160 € 515 € 

MERCURE 
 GRAND BIEDERMEIER 4*S 

565 € 200 € 495 € 

INTERCONTINENTAL 5* 635 € 240 € 565 € 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 5 30/12-3/1 
Α3860 ATH 09:10 - 10:30 VIE 
A3863 VIE 18:20 - 21:30 ATH 

AUSTRIA 
TREND DOPPIO 4* 

685 € 280 € 365 € 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 5 2-6/1 
Α3860 ATH 09:10 - 10:30 VIE 
A3863 VIE  18:20 - 21:30 ATH 

COURTYARD  
BY MARRIOTT VIENNA 4* 

495 € 160 € 395 € 

MERCURE 
GRAND BIEDERMEIER 4*S 

545 € 200 € 445 € 

INTERCONTINENTAL 5* 595 € 240 € 495 € 

 
 
 
 


