
 
 

 
 
Γηάξθεηα:  4 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 10/06  

ΒΙΔΝΝΗ  
Σάιηζκπνπξγθ – Μάγηεξιηλγθ- Μπάληελ  

 
Βηέλλε: Γεύηερη θέζη ζηη λίζηα ηφν δέκα καλύηερφν πόλεφν να ζει κανείς ζηον κόζμο 
και πρώηη ζηην Δσρώπη! Μια πόλη ανανεφμένη και ασθόρμηηη. Η ασηοκραηορική ηης 

παράδοζη ζσνδσάζεηαι άυογα με ηη μονηέρνα δημιοσργία. Οι επιρροές ηης Αναγέννηζης 
ζσνανηούν ηη ζύγτρονη καθημερινόηηηα και καθιζηούν ηη Βιέννη φς ηην φραιόηερη πόλη 

ζηον κόζμο για να ζει κανείς. 
 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Βηέλλε μελάγεζε πόιεο θαη ζηα ζεξηλά αλάθηνξα Schönbrunn 
Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην Δ. Βεληδέινο κε απεπζείαο πηήζε γηα Βηέλλε. Άθημε θαη 

κεηαθνξά ζην θέληξν ηεο πόιεο από όπνπ ζα μεθηλήζεη ε μελάγεζε ζηελ αξηζηνθξαηηθή 
απηή πξσηεύνπζα, ηελ πόιε ηεο Μνπζηθήο & ησλ Μνπζείσλ.Θα δηαζρίζνπκε ηελ 
πεξίθεκε Ring Strasse  κε ηα επηβιεηηθά κέγαξα ηνπ 19νπ αη., ηελ κεγαινπξεπή Όπεξα, 

ηα Μνπζεία Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο,ην ειιεληζηηθνύ ξπζκνύ 
εληππσζηαθό Κνηλνβνύιην,ην κεγαινπξεπέο Γεκαξρείν,ην Παλεπηζηήκην,ηελ θαηνηθία ηνπ 

Έιιελα επεξγέηε ίκσλα ίλα θαη ην Musikverein.ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην 
παιάηη ηεο ίζζπ, ην πεξίθεκν Schönbrunn, όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζην εζσηεξηθό ησλ 
αλαθηόξσλ (δσκάηην Ναπνιένληα, θηλέδηθν ζαιόλη, ζαιόλη ηεο Διηζάβεη θιπ). Σν παιάηη 

νθείιεη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ζηε Μαξία Θεξεζία. ην εμσηεξηθό ηκήκα δεζπόδνπλ νη 
έμνρνη κπαξόθ θήπνη, ηζάμηνη ησλ Βεξζαιιηώλ, θαζώο θαη ν παιαηόηεξνο δσνινγηθόο 

θήπνο ηνπ θόζκνπ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζην θέληξν ηεο πόιεο, όπνπ βξίζθεηαη ν 
κεηξνπνιηηηθόο λαόο ηεο Βηέλλεο, Άγιος Σηέθανος. Χξνλνινγείηαη από ηνλ 12νπ αηώλα ζε 
κεηθηό ξνκαληηθό θαη γνηζηθό ξπζκό θαη θέξεηαη σο θεληξηθό αμηνζέαην ηεο πόιεο, κε 

θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηελ πνιύρξσκε, ςεθηδσηνύ ύθνπο, ζηέγε ηνπ. Καηόπηλ ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο, όπνπ βξίζθεηαη ν 

Καζεδξηθόο Ναόο ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηνπ 18νπ αη. ζε βπδαληηλό ύθνο. Αθξηβώο δίπια 
ζπλαληνύκε ην λαό ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ θαη ην ζπίηη πνπ έδξαζε ν εζλνκάξηπξαο θαη 
πξόδξνκνο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο Ρήγαο Φεξαίνο. Ακέζσο κεηά ζα επηβηβαζηνύκε 

ζην ιεσθνξείν καο θαη ζα θαηεπζπλζνύκε ζην μελνδνρείν, όπνπ ζα ηαθηνπνηεζνύκε θαη 
ζα έρνπκε ρξόλν γηα μεθνύξαζε. Απόγεπκα ειεύζεξν. Πξνηείλνπκε κηα βόιηα 

θσηαγσγεκέλε πόιε, λα πεξπαηήζεηε ζην θέληξν ζηελ παιηά ειιεληθή ζπλνηθία, όπνπ 
βξίζθνληαη ηα όκνξθα εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο γηα θαιό θαγεηό, εθεί όπνπ ζύρλαδαλ νη 
Έιιελεο έκπνξνη ηνλ 19ν αηώλα. Μελ παξαιείςεηε λα δεηπλήζεηε ζε έλα από ηα πεξίθεκα 

θειάξηα θαη λα απνιαύζεηε ηελ απζηξηαθή θνπδίλα. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%84%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821


 
 

2ε εκέξα: Δθδξνκή ζηηο Λίκλεο θαη  ην Σάιηζκπνπξγθ 
Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην άιηζκπνπξγθ. Μεηά από κία 

ζαπκάζηα δηαδξνκή, ηκήκα ηεο νπνίαο δηέξρεηαη από ηελ εληππσζηαθή πεξηνρή ησλ 
Ληκλώλ ηεο Salzkammergut, ζα θηάζνπκε ζην γξαθηθό άιηδκπνπξγθ. Δδώ ζα 
πεξάζνπκε από ηνπο θήπνπο ηνπ αλαθηόξνπ Μίξακπει θαη ηνλ πνηακό Salzach. 

Γηαζρίδνληαο ηα ζνθάθηα ηεο πόιεο ζα επηζθεθζνύκε  ην ζπίηη ηνπ Μόηζαξη. Καηόπηλ ζα 
πεξάζνπκε από ην Γεκαξρείν, ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηεο πόιεο θαη ην Αβαείν ηνπ Αγ. 

Πέηξνπ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη βόιηα ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηνπ ηζηνξηθνύ 
θέληξνπ κε ηηο κεζαησληθέο θακάξεο θαη ηηο πεξίηερλεο πξνζόςεηο. Όζνη επηζπκνύλ 
κπνξνύλ λα αλέβνπλ (κε ην ηξελάθη) ζην κεζαησληθό θάζηξν Hohensalzburg, πνπ 

απνηειεί ην βαζηθόηεξν αμηνζέαην ηεο πόιεο. Πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξα 
ζπληεξεκέλν θάζηξν ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο ηνπ 11νπ αηώλα. Δίλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ 

ηεο πόιεο θαη θαίλεηαη θπξηνιεθηηθά από παληνύ, εθόζνλ είλαη ρηηζκέλν ζηα 119 κέηξα, 
από όπνπ κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηελ πόιε από ςειά, ην πνηάκη πνπ ηε δηαζρίδεη θαη ηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ησλ Άιπεσλ, κε ηηο ρηνληζκέλεο θνξπθέο. Μαγεπηηθή ε εηθόλα! Σν 

βξάδπ επηζηξνθή ζηε Βηέλλε.  
 

 
3ε εκέξα: Δθδξνκή ζηα Βηελλέδηθα Γάζε 

Μεηά ην πινύζην πξόγεπκα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ εθδξνκή ζηα πεξίρσξα ηεο 
Βηέλλεο, ηα πεξίθεκα Βηελλέδηθα Γάζε. Δθεί ζα γλσξίζεηε ηνλ Πύξγν ηνπ Ληρηελζηάηλ, ην 
κνλαζηήξη ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ, ην Μάγηεξιηλγθ, όπνπ έιαβε ρώξα ην, εξσηηθό ή πνιηηηθό, 

δξάκα ηνπ Ρνδόιθνπ θαη ηεο Μαξίαο Βεηζέξα. Θα αθνινπζήζεη επίζθεςε ζηελ όκνξθε 
ινπηξόπνιε Μπάληελ, όπνπ ζα πεξπαηήζνπκε ζηνλ πεδόδξνκν γηα λα ζαπκάζνπκε ηε 

γξαθηθή απηή πόιε, όπσο επίζεο θαη ην πνιπζύρλαζην Καδίλν, έλα από ηα κεγαιύηεξα 
θαη σξαηόηεξα ηεο Δπξώπεο. Δπηζηξνθή ζηε Βηέλλε. Διεύζεξν απόγεπκα. 
 

 
4ε εκέξα: - Πηήζε γηα ηελ Αζήλα 

Πξσηλό θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ 
Αζήλα. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε απεπζείαο πηήζεηο ηεο Austrian Airlines 

 1 απνζθεπή κέρξη 23θηιά & κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά αλά άηνκν 
 3δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν Mercure Westbahnhof 4* ή παξόκνην κε πξσηλό 

 Ξελάγεζε ηεο πόιεο θαη ζηα ζεξηλά αλάθηνξα Schönbrunn 
 To εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν  ζην Schönbrunn 
 Οινήκεξε εθδξνκή ζην Σάιηζκπνπξγθ  

 Δθδξνκή ζηα Βηελλέδηθα Γάζε  
 Τνπηθόο Έιιελαο μελαγόο-ζπλνδόο 

 Μεηαθνξέο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα 

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 

4*  € 395 € 525  



 
 

 
 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Δηδηθή αζθάιεηα Covid 19 
 
Γελ Πεξηιακβάλνληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ (195 €) 
 Δίζνδνη κνπζείσλ, πνηά, θηινδσξήκαηα  

 Όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν  
 
 

 
 

 
 
 

Πηήζεηο κε Austrian Airlines  

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Βηέλλε  06.40 07.55 

Βηέλλε – Αζήλα  09.35 12.45 


