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ΑΥΣΤΡΙΑ 
Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 

18, 25 Ιουλίου & 01, 08, 22 Αυγούστου, 2019, 7 μέρες 

 
1η Μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Πανοραμική περιήγηση με λεωφορείο 
Αναχώρηση από Αθήνα για Βιέννη. Άφιξη, υποδοχή και ακολουθεί πανοραμική περιήγηση της πόλης με 
λεωφορείο. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους των θερινών ανακτόρων του Σενμπρούν όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε στους όμορφους κήπους του. Στη συνέχεια θα δούμε την Όπερα, τα χειμερινά 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, το ελληνοπρεπές κοινοβούλιο, το νεογοτθικό δημαρχείο, την Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, τα κτήρια του ΟΗΕ και άλλα αξιοθέατα της πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
δωματίων. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.  
 
2η Μέρα: Βιέννη - Ξενάγηση, Mουσείο Σίσσυς (Χοφμπουργκ) 
Πρόγευμα και ακολουθεί μεταφορά στο κέντρο της πόλης, όπου θα γίνει η περιπατητική ξενάγηση με τα πόδια 
και όσοι θέλουν μπορούν προαιρετικά να ξεναγηθούν στα διαμερίσματα της αυτοκράτειρας Ελισάβετ (γνωστή 
ως πριγκίπισσα Σίσσυ) των χειμερινών ανακτόρων του Χοφμπουργκ. Μετά την ξενάγηση μπορείτε να 
παραμείνετε στο κέντρο της πόλης για να κάνετε τα ψώνια σας, να πιείτε τον καφέ σας ή να γευματίσετε.  
 
3η Μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα (προαιρετικά) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να πάρετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στη 
Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Μεταξύ άλλων θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
θα δούμε το κάστρο και το μνημείο των πεσόντων του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος. Τέλος θα 
μεταφερθούμε σε γνωστό outlet όπου θα έχετε χρόνο για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα.  
 
4η Μέρα: Δάση του Μάγιερλινγκ – Μπάντεν 
 Η σημερινή μέρα μας οδηγεί στα περίχωρα της Βιέννης στα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί στη 
τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από την θλιβερή 
ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διάδοχου του θρόνου και της Μαρίας Βετσέρα. 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο Χάιλιγκενκροιτς και η μέρα μας θα τελειώσει 
με επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη του Μπάντεν με τις θερμές πηγές της. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετικά όσοι θέλουν μπορούν να κατέβουν στο Πράτερ το οποίο είναι ένα μεγάλο πάρκο στη 
Βιέννη που συχνά όμως η λέξη χρησιμοποιείται μόνο για το Λούνα Πάρκ που βρίσκεται σε αυτό. 
 
5η Μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Ξενάγηση  
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της μουσικής, γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Βρίσκεται σε 
υψόμετρο 425μ, δίπλα στο ποταμό Σάλτσαχ. Το βλέμμα σας θα κολλήσει στο μωσαϊκό της παλιάς πόλης με 
τους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. 
Θα περπατήσουμε στη καρδιά του ιστορικού κέντρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με 
τους υπέροχους κήπους, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, ίσως το πιο σημαντικό μέρος της εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής της πόλης, την Μικρή Όπερα, το Σπίτι-Μουσείο του Μότσαρτ, την πλατεία Residenzplatz με το 
σιντριβάνι που κατασκευάστηκε το 1656. Φυσικά θα κάνουμε την βόλτα μας και στη πιο γνωστή οδό 
Γκετράιντε-γκάσσε με τα καλοδιατηρημένα σπίτια και μαγαζιά. Τέλος θα δούμε τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 
35 καμπάνες. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και ψώνια από την πλούσια εμπορική αγορά. Απολαύστε το καφέ 
σας σε μια καφετέρια ή το φαγητό σας σε τοπικό εστιατόριο. Μπορείτε ακόμη να ανεβείτε μέχρι το Κάστρο του 
«Αλατιού» όπως λέγεται στα γερμανικά, απ’ όπου θα έχετε μια υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. 
Μεταφορά αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη ευρύτερη περιοχή του Σάλτσμπουργκ. Δείπνο. 
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6η Μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες – Χάλλστατ 
 Πρόγευμα και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στη περιοχή των λιμνών, περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα 
βουνά των Άλπεων. Πανέμορφα τοπία και αλπικά σκηνικά αποτελούν το τέλειο φόντο με τα μικρά 
χωριουδάκια. Οι όμορφοι μικροί οικισμοί των Σαίντ Γίλγεν και Σαιντ Βόλφγκανγκ, είναι κτισμένοι στις όχθες της 
ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια και θα δούμε τον Καθεδρικό 
Ναό. Το Σαιντ Βόλφγκανγκ είναι η γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ και έχει συνδεθεί με την οπερέτα του 
Μπενάτσκυ «Το Πανδοχείο του Άσπρου Αλόγου». Συνεχίζουμε για το Μπάντ Ισλ, γνωστό θέρετρο διακοπών 
των Αψβούργων, και το Χάλλστατ που το μοναδικό τοπίο του συνθέτει πίνακα ζωγραφικής, χτισμένο στις όχθες 
της λίμνης που περιβάλλεται από τις Άλπεις. Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, στενά σοκάκια και φιλόξενοι 
άνθρωποι. Κάθε γωνιά αποτελεί και ένα μαγικό καρτ ποστάλ, οπότε δικαίως θεωρείται ως το 
«πολυφωτογραφημένο» χωριό των Άλπεων. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, καφέ ή φαγητό. Σας προτείνουμε να 
κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι. Επιστροφή και Δείπνο. 
 
7η Μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μέλκ - Βιέννη – Αθήνα 
 Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα σταματήσουμε στο Αββαείο Μέλκ, ένα από τα πιο διάσημα 
μοναστήρια και βρίσκεται σε ένα βράχο με θέα το ποταμό Δούναβη. Παλαιότερα ήταν κάστρο του Λεοπόλδου 
Β που μεταβίβασε το κάστρο σε Βενεδικτίνους μοναχούς. Θα δούμε τη βιβλιοθήκη, το μουσείο των μοναχών 
και την μπαρόκ εκκλησία. Άφιξη στη Βιέννη και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. 
 
Εισιτήρια εισόδων:  
Μουσείο Σίσσυς (Χοφμπουργκ) Ενήλικας € 15 - Παιδί € 9 
Δάση του Μάγερλινγκ Ενήλικας € 7 - Παιδί € 4 
Αββαείο Μέλκ Ενήλικας € 15 - Παιδί € 0 
 
Προαιρετικά:  
Ολοήμερη εκδρομή στην Μπρατισλάβα: 
- Ενήλικας € 45  
- Παιδί € 25 
 
*Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για να πραγματοποιηθεί η προαιρετική εκδρομή είναι 20 άτομα  
ΠΤΗΣΕΙΣ : ATHVIE OS804 0640  0800 
    VIEATH OS803 2140  0045 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αναχωρήσεις 
18, 25 Ιουλίου & 01, 08, 22 Αυγούστου, 2019, 
7 μέρες 

Ξενοδοχεία Best Western Amedia Plus 4* / Untersbergh 4* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 795 € 

Μονόκλινο 1.050 € 

Παιδικό έως 11 ετών 765 € 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με Austrian Airlines  
Έξι διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχεία 4* (4 διαν/σεις στο Best 
Western Amedia Plus στη Βιέννη & 2 διαν/σεις στο Untersbergh στο Σαλτσμπουργκ 
) ή παρόμοια  
Δύο δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως αναλυτικό πρόγραμμα με 
πολυτελή πούλμαν 
Έμπειρος ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός/ξεναγός. 
κόστος αποσκευής έως 20 κιλά  
Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €180 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
εισιτήρια εισόδων  
Δημοτικός φόρος πόλεων ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία  
Ότι δε αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και 
λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με 
αντίστροφη φορά.  

 
 


