
 

 

Βιέννη 
 

 

Αρτιστική, εξαιρετική και σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένη από τα μουσικά και 

πνευματικά της θεμέλια, η πρωτεύουσα της Αυστρίας είναι γεμάτη πολιτισμό. Από 

πολλούς θεωρείται η πιο όμορφη πόλη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου. 

Στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα της πλούσιας Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να χτιστούν μερικά υπέροχα παλάτια και μπαρόκ κτήρια, που 

μεταφέρουν τους επισκέπτες σε μία άλλη εποχή. Οι καφετέριες εδώ φημίζονται για τα 

γλυκά κεράσματα που προσφέρουν στους επισκέπτες. Τα καλοκαίρια η πόλη 

φιλοξενεί αμέτρητα φεστιβάλ και συναυλίες. Οι λάτρεις της ιστορίας, της 

γαστρονομίας και τους κρασιού θα λατρέψουν την Βιέννη. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η Βιέννη είναι πανέμορφη κι αξίζει να την επισκεφθείτε όλο τον χρόνο, ειδικά αν βρίσκεστε εδώ 

για αν απολαύσετε τα μουσεία, τις γκαλερί και τα παλάτια της. Το καλοκαίρι είναι η περίοδος 

με τους περισσότερους τουρίστες, καθώς φιλοξενεί αμέτρητα φεστιβάλ και συναυλίες. 

Ιδανικό καιρό και λιγότερο κόσμο θα συναντήσετε την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων, η πόλη βάζει τα καλά της και φωταγωγείται από τα μέσα 

Νοεμβρίου περιμένοντας τους επισκέπτες. 

 

 

 

 Βιέννη – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -2 -1 2 6 11 14 16 16 12 7 3 -1 

Μεγ(°C) 3 5 10 16 21 24 26 26 20 14 8 4 

 
 
 

Με μια ματιά  

 
 Επισκεφθείτε το Κάστρο Μπελβεντέρε 

 Απολαύστε μία συναυλία όπερας στο Golden Hall 

 Θαυμάστε την εκπληκτική αρχιτεκτονική του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου 

 Διασκεδάστε στο Πράτερ 

 Δοκιμάστε τα εκπληκτικά γλυκά της Βιέννης 

 Ξεναγηθείτε στα εκπληκτικά μουσεία της πόλης 

 Απολαύστε τον καφέ σας σε μία από τις ιστορικές καφετέριες της Βιέννης 

 Δείτε την πόλη από ψηλά από τον Πύργο του Δούναβη 

 Επισκεφθείτε το Ενυδρείο της Βιέννης 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Αυστρία 

 Γλώσσα: Γερμανικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Ευρώ 

 Διάρκεια πτήσης: 2.15 ώρες απευθείας πτήση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες  

 
 Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει: λεωφορεία, τραμ, μετρό (U-Bahn) κι επίγειο σιδηρόδρομο (S-Bahn). Αν 

επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε 

συνάλλαγμα. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιστωτική ή χρεωστική σας 

κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Κατά την άφιξή σας στη Βιέννη, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε τοπική 

κάρτα sim, αφού ισχύει η διεθνής περιαγωγή στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα 

(π.χ. κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ). Ωστόσο, προτού ταξιδέψετε σε 

μια χώρα εκτός Ελλάδας, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με την εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της υπηρεσίας 

διεθνούς περιαγωγής που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο 

οποίο είστε συνδρομητής. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι 

εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι στα στη Βιέννη με: 
 

 Πράγα 

 Βουδαπέστη 

 Μπρατισλάβα 

 Τσέσκυ Κρούμλοβ 

 Γκραζ 

 Ινσμπουργκ 

 Σάλτσμπουργκ 

 Χάλστατ 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Κάστρο Μπελβεντέρε 

 

Το Κάστρο Μπελβεντέρε έχει ανακηρυχθεί 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

κι αποτελείται από δύο μπαρόκ κτήρια. Φιλοξενεί 

τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του Γκουστάβ 

Κλιμτ. Οι επίσημοι κήποι γαλλικού στιλ με τα 

πολυάριθμα σιντριβάνια δημιουργούν όμορφες 

εικόνες και μια επίσκεψη στην κορυφή του 

κάστρου προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη. 

Στο εσωτερικό, οι επισκέπτες καλωσορίζονται σε 

εντυπωσιακές μαρμάρινες αίθουσες γεμάτες 

έργα τέχνης. 

 

 

 

2) Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου 

 

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου 

βρίσκεται στην καρδιά της Βιέννης, στα ιστορικά 

καλντερίμια της πρώτης περιφέρειας. Αυτός ο 

καθεδρικός ναός γοτθικού στιλ, με την οροφή 

και την ιδιαίτερη διακόσμηση, είναι σύμβολο της 

πόλης που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. 
Μια περιήγηση στον καθεδρικό ναό δίνει στους 

επισκέπτες την ευκαιρία να ανέβουν στους 

πύργους του για να απολαύσουν τη θέα στη 

Βιέννη. Μπορείτε επίσης να δείτε θησαυρούς 

καθεδρικών ναών και κατακόμβες γεμάτους με 

οστά μαζί με δοχεία γεμάτα με τα εσωτερικά όργανα των πρώην μελών  του Οίκου των 

Αψβούργων. 

 

 

 

3) Ανάκτορα Σενμπρούν 

 

Τα Ανάκτορα Σενμπρούν κι οι χώροι που το 

περιβάλλουν είναι μοναδικής ομορφιάς. 
Θαυμάστε την μπαρόκ κομψότητα των 

αυτοκρατορικών διαμερισμάτων και καμπινών 

του παλατιού που χρησιμοποιούνταν από τους 

βασιλείς των Αψβούργων. Στη συνέχεια, 

περπατήστε στους τέλεια περιποιημένους 

κήπους, αναπνέοντας το άρωμα των 

τριαντάφυλλων, πριν ανεβείτε στο Gloriette, το 

οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα στη Βιέννη. Τα 

παιδιά μπορούν να απολαύσουν ένα ταξίδι 

στον ιστορικό ζωολογικό κήπο Schönbrunn, που λειτουργεί από το 1752, που φιλοξενεί 

πάντα, λιοντάρια, πιγκουίνους και φώκιες. Τις ζεστές μέρες, η εξωτερική πισίνα του 

ανακτόρου είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να δροσιστείτε. 

 



4) Χούντερτβασερ Χάου 

 

Αν θέλετε να αλλάξετε παραστάσεις από το 

μεγαλείο των Αψβούργων, επισκεφθείτε το 

Χούντερτβασερ Χάου, κοντά στο κανάλι του 

Δούναβη, στο τρίτο διαμέρισμα. Σχεδιασμένη 

από τον εκκεντρικό και οραματιστή Αυστριακό 

αρχιτέκτονα Friedensreich Hundertwasser, αυτή 

η πολύχρωμη, κυματιστή δομή έχει ένα δάσος 

δέντρων φυτεμένο στην οροφή του και σχεδόν 

καμία ευθεία γραμμή. Σε κοντινή απόσταση 

βρίσκεται το Μουσείο Hundertwasser, όπου 

μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο, τη 

φιλοσοφία και τις πεποιθήσεις του, από την τέχνη και την αρχιτεκτονική έως τον 

περιβαλλοντισμό. 

 

 

 

5) Πύργος του Δούναβη 

 

 

Για να θαυμάσετε τη μαγευτική θέα προς την 

καρδιά ενός από τους πιο δημοφιλείς χώρους 

πράσινου της Βιέννης, επισκεφθείτε τον Πύργο 

του Δούναβη, ένα αξιοθέατο της δεκαετίας του 

1960. Σε ύψος 150 μέτρων, προσφέρει 

πανοραμική θέα στην ύπαιθρο και τα 

αξιοθέατα της πόλης.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Ενυδρείο της Βιέννης 

 

Το Ενυδρείο της Βιέννης βρίσκεται στο Esterhazy 

Park, στο κέντρο της περιοχής Mariahilf και 

προσφέρει την δυνατότητα να δείτε την πόλη 

από την πλατφόρμα παρατήρησής της. Το 

ενυδρείο φιλοξενεί 10.000 εκπληκτικά θαλάσσια 

και χερσαία είδη στους 11 ορόφους του, ενώ 

διαθέτει και παραδείγματα κοραλλιογενών 

υφάλων, τροπικών δασών του Αμαζονίου και 

τροπικών οικοσυστημάτων. Ως το μεγαλύτερο 

ενυδρείο στην Αυστρία, φιλοξενεί – μεταξύ 

άλλων -πιθήκους, πουλιά, κροκόδειλους και 

καρχαρίες. 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Βιεννέζικο Σνίτσελ 

 

Το Βιεννέζικο Σνίτσελ είναι το κορυφαίο φαγητό 

που πρέπει να δοκιμάσετε όσο βρίσκεστε σε 

αυτή την πόλη. Πρόκειται για ένα από τα εθνικά 

πιάτα της Αυστρίας και θα το βρείτε στα 

περισσότερα εστιατόρια. Είναι φτιαγμένο από 

ένα λεπτό φιλέτο κοτόπουλου, μοσχαριού ή 

χοιρινού σε φρυγανιά, τηγανισμένο σε λάδι. 

Συνήθως σερβίρεται με φέτες λεμονιού και 

πατάτες. 

 

 

 

 

 Tafelspitz 

 

 

Το Tafelspitz είναι βραστό μοσχαρίσιο κρέας 

μαγειρεμένο σε κατσαρόλα. Συνήθως 

σερβίρεται με σπανάκι ή πατάτες. Πρόκειται για 

τοπική αυστριακή κουζίνα, την οποία 

προτιμούσε ο Φραγκίσκος Ιωσήφ Α’ – 

αυτοκράτορας της Αυστρίας. 

 

 

 

 

 

 

 Kaiserschmarrn 

 

Επισκεπτόμενοι την Βιέννη, δεν μπορείτε να 

φύγετε αν δεν δοκιμάσετε ένα τοπικό γλυκό ή 

επιδόρπιο. Το Kaiserschmarrn είναι το 

αγαπημένο γλυκό ντόπιων και τουριστών. 

Πρόκειται για κομμάτια πάνκεϊκ σερβιρισμένα με 

σταφίδες, άχνη ζάχαρη και σιρόπι μήλου ή 

δαμάσκηνου. Είναι σχεδιασμένο για να 

ικανοποιήσει τους λάτρεις των γλυκών και να 

ταιριάζει τέλεια με ένα φλιτζάνι καφέ. Ένα 

επιδόρπιο βγαλμένο από τον παράδεισο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sachertorte 

 

 

Πρόκειται για πυκνό παντεσπάνι σοκολάτας 

που εφευρέθηκε το 1832 για να ικανοποιήσει τον 

Πρίγκιπα του Μέττερνιχ. Περιέχει στρώσεις 

μαρμελάδας βερίκοκου κι επικαλύπτεται με 

γλάσο μαύρης σοκολάτας. Συχνά συνοδεύεται 

από άγλυκη σαντιγί. 

 

 

 

 

 

 

 

 Πράτερ 

 

Το Πράτερ είναι περισσότερο γνωστό για την 

εμβληματική ρόδα, η οποία έχει κάνει την 

εμφάνισή της σε ταινίες όπως το Before Sunrise, 

το The Third Man και το The Living Daylights του 

James Bond. Χτισμένο το 1897, προσφέρει 

πανοραμική θέα στη Βιέννη. Εάν οι βόλτες και τα 

αξιοθέατα στο πάρκο ψυχαγωγίας Πράτερ δεν 

σας φαίνονται ελκυστικά, κοντά υπάρχουν 

στρέμματα με δάση και λιβάδια με πολλά 

μονοπάτια πεζοπορίας, ποδηλατόδρομους, 

καφετέριες, αθλητικές εγκαταστάσεις και 

παιδικές χαρές.  

 

 

 

 

 Ψώνια 

 

Η Βιέννη είναι μία τεράστια πόλη κι έχει μεγάλη 

ποικιλία σε καταστήματα κι εμπορικά κέντρα για 

να πραγματοποιήσετε τα ψώνια σας. Οι δρόμοι 

Kärntner Strasse, Graben, Kohlmarkt και 

Mariahilfer Strasse είναι ο ιδανικός προορισμός 

για σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Golden Hall & Vienna State Opera 

 

Ένας από τους αγαπημένους συναυλιακούς 

χώρους της Βιέννης, το Golden Hall καλεί τους 

λάτρεις της κλασικής μουσικής και της όπερας 

για να απολαύσουν διεθνούς φήμης 

τραγουδιστές όπερας σε αυτό το νεοκλασικό 

κτήριο. Εναλλακτικά, το Vienna State Opera 

είναι ένας από τους καλύτερους συναυλιακούς 

χώρους του κόσμου. 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από τη Βιέννη 

 
 

 Πράγα 

 

Μόλις 300 χιλιόμετρα από τη Βιέννη βρίσκεται η 

παραμυθένια πόλη της Πράγας, γεμάτη 

επιβλητική αρχιτεκτονική και πύργους που 

αγγίζουν τον ουρανό. Ένα από τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα είναι η περίφημη 

Παλιά Πόλη, γνωστή για το πόσο 

καλοδιατηρημένη είναι. Ανάμεσα στα κάστρα 

και τις βασιλικές που πρέπει να επισκεφθείτε είναι 

το Παλιό Βασιλικό Παλάτι κι η Βασιλική του Αγίου 

Βίτου. 

 

 

 

 

 Μπρατισλάβα 

 

Η συναρπαστική και τέλεια γραφική πόλη της 

Μπρατισλάβα βρίσκεται μόλις μία ώρα από τη 

Βιέννη.  Επισκεφθείτε την Παλιά Πόλη της 

Μπρατισλάβα, όπου τα σπίτια, τα αρχοντικά και 

τα παλάτια σε νεοαναγεννησιακό στιλ 

δημιουργούν μια ελκυστική εικόνα της 

πρωτεύουσας της Σλοβακίας. Αν θέλετε μια 

γεύση από την αυθεντική σλοβακική κουζίνα, η 

οδός St. Michael's είναι γεμάτη εστιατόρια και 

καφετέριες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Αβαείο του Μελκ 

 

Με το αξιοζήλευτο βραβείο του «Καλύτερου 

ιστορικού προορισμού στον κόσμο», το Αβαείο 

του Μελκ είναι ένα από εκείνα τα αξιοθέατα που 

πραγματικά πρέπει να επισκεφθείτε αν τύχει να 

βρεθείτε στη Βιέννη. Χτισμένο στην κορυφή 

ενός βραχώδους βουνού με θέα σε όλη την 

εκπληκτική κοιλάδα του Δούναβη, το αβαείο 

είναι ένα μεγαλοπρεπές κτίριο σε μπαρόκ στιλ 

που ξεχειλίζει από ανεκτίμητη τέχνη. Είναι γεμάτο 

άψογους κήπους και αρκετή ιστορία για να 

ενθουσιάσει τους λάτρεις της ιστορίας. 

 

 

 

 Σάλτσμπουργκ 

 

Φιλοξενώντας μερικά από τα μεγαλύτερα 

κάστρα στην Ευρώπη και περιτριγυρισμένη 

από τις Άλπεις και τα δάση τους, το 

Σάλτσμπουργκ είναι αναμφίβολα ένας από 

τους ωραιότερους προορισμούς στην Ευρώπη 

και εύκολα μία από τις πιο περιζήτητες 

ημερήσιες εκδρομές στη Βιέννη. Περιπλανηθείτε 

στις όχθες του ποταμού Salzach και στους 

δρόμους της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και επισκεφθείτε το τεράστιο 

κάστρο Hohensalzburg. 

 

 

 

 

 Κάστρο Kreuzenstein 

 

Το Κάστρο Kreuzenstein μοιάζει απίστευτα με το 

κάστρο του Χόγκουαρτς. Χτίστηκε κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους και με όλους τους 

πυργίσκους, τους πύργους και τις καμπύλες 

του μοιάζει σαν βγαλμένο από παραμύθι. 

Μόλις λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Βιέννης, το 

κάστρο είναι καλά υψωμένο και έχει θέα στο 

χωριό Leobendorf. Είναι χτισμένο ανάμεσα στα 

δάση της Βιέννης και τον ποταμό Δούναβη και 

διαθέτει πραγματικά όμορφη πανοραμική θέα. 

Είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα 

στη Βιέννη. 


