
 

 

 

 

 
 

Διάρκεια: 4,5 ημέρες 

Αναχωρήσεις: 19,23,27,30/12 & 03/01  
 

 

ΒΙΕΝΝΗ για όλους  
 

Ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός  
 

Το σκηνικό θυμίζει παραμύθι! Όλη η πόλη είναι στολισμένη με χιλιάδες λαμπιόνια, 
με πολλές υπαίθριες Χριστουγεννιάτικες αγορές, στολισμένοι δρόμοι σε κάθε 

γωνιά, ενώ οι μυρωδιές από το ζεστό κρασί και τα ψητά κάστανα πλημμυρίζουν 
την ατμόσφαιρα!  

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

 
1η ημέρα: Αθήνα – Βιέννη – Ξενάγηση πόλης  
Συγκέτρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και παραλαβή από τον 

συνοδό και το πούλμαν του γραφείου μας. Θα αναχωρήσουμε για το κέντρο της  
πρωτεύουσας της Αυστρίας. Θα περιηγηθούμε μέσα από το λεωφορείο ώστε να 

αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα της πόλης ξεκινώντας  από τη  περίφημη λεωφόρο του 
Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 

νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 

εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
 
2η ημέρα: Βιέννη – 2η ξενάγηση πόλης   

Πρωινό και ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό μας ξεναγό. Θα επισκεφθούμε 
τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται 

ισάξιο των Bερσαλλιών. Έπειτα θα συνεχίσουμε για το κέντρο όπου  θα ξεκινήσουμε την 
περιπατητική μας ξενάγηση , θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας 

Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα  θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία 
Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του  Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν 
με τον  μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας. Η Βιέννη, 

πόλη της Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να  
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παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των 
Στράους και Μότσαρτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ή  χρόνος ελεύθερος στην στολισμένη 

πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Βιέννη – (Λίμνες – Σάλτσμπουργκ – προαιρετική εκδρομή)  

Πρωινό και η ημέρα σας ελεύθερη. Εμείς σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στο 
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας 

διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε 
στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα 

δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 
του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά 

δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 
προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

4η ημέρα: Βιέννη – Μάγιερλινγκ – Μπάντεν  
Πρωινό και αναχώρηση για τα  περίχωρα της Bιέννης, το περίφημο Bιεννέζικο Δάσος. Eκεί 

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. Kατόπιν θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία 
της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν.. Επιστροφή στην Βιέννη και ελεύθερη η υπόλοιπη 

ημέρα. Διανυκτέρευση.  
 

5η ημέρα: Βιέννη – Αθήνα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος (εφόσον η ώρα πτήσης το επιτρέπει)για να περπατήσετε 
στην  όμορφη αυτή πόλη και  να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα 

σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN 
CAFÉ . Τελευταία ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. H 

Βιέννη δεν είναι μόνο πολιτισμός και τέχνες αλλά θα βρείτε, όπως είναι λογικό, και 
αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα 
και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, μια 

επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και 
πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης πολλά 

καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης από όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο   

Ημερομηνίες  Ξενοδοχείο  Διατροφή  
Early 

Booking 

Κανονική 

Τιμή 

Παιδί 2-

12 

Επιβ. 

Μονόκ. 

Πτήσεις - Αερ. 

Εταιρία - Παρ/σεις 

19-23/12 

5 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

Πρωινό 

229€ 279€ 189€ 160€ 
 
 

RYAN AIR 

19/12 Αθήνα-Βιέννη 
10.10-11.35 

Ναυλωμένη πτήση 
Sky Express  

23/12 Βιέννη-Αθήνα 
14.15-17.20 

 

Sky Express  
23/12 Αθήνα-Βιέννη 

12.00-13.05 
27/01 Βιέννη-Αθήνα 

13.30-16.30 
 

Sky Express  
03/01 Αθήνα-Βιέννη 

17.00-18.00 
07/01 Βιέννη-Αθήνα 

22.00-01.00* 
 

 

 
 
 

Sky Express  
27/12 Αθήνα-Βιέννη 

11.15-12.30 
30/12 Βιέννη-Αθήνα 

13.30-16.30 
 
 
 
 

 

 
Sky Express  

30/12 Αθήνα-Βιέννη 
11.15-12.15 

03/01 Βιέννη-Αθήνα 
20.00-23.00 

 

 
 
 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
259€ 309€ 189€ 160€ 

Arcotel 

Wimberger 
4* 

289€ 339€ 200€ 180€ 

Hilton 
Vienna 5* 

339€ 389€ 220€ 220€ 

23-27/12 
& 

03-07/01 
5 ημέρες   

Simm's 
Hotel 4* 

369€ 419€ 260€ 160€ 

Austria 
Trend 

Ananas   4* 
399€ 449€ 260€ 160€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 

439€ 489€ 280€ 180€ 

Hilton 

Vienna 5* 
499€ 549€ 300€ 220€ 

27-30/12 

4 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

299€ 349€ 260€ 120€ 

Austria 

Trend 
Ananas  4* 

339€ 389€ 260€ 120€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 
379€ 429€ 280€ 135€ 

Hilton 

Vienna 5* 
419€ 469€ 300€ 165€ 

30/12-
03/01 

5 ημέρες  

Simm's 
Hotel 4* 

469€ 519€ 260€ 235€ 

Austria 
Trend 

Ananas  4* 
499€ 549€ 260€ 235€ 

Arcotel 
Wimberger 

4* 

539€ 589€ 280€ 260€ 

Hilton 
Vienna 5* 

669€ 719€ 300€ 460€ 

Χρεώσεις αεροδρομίων & λοιποί φόροι 225€.  
Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο. 

 
 



 

 

 

 

 
Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένες πτήσεις της Sky Express με τα 
ολοκαίνουργια αεροσκάφη Airbus A320-neo   

 Μετακινήσεις,εκδρομές ,περιηγήσεις  με πολυτελή  πούλμαν του γραφείου μας. 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. 
 Ξενάγηση πόλης με τοπικό ξεναγό . 

 Δώρο η εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση. 
 3,4  Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*/5* με μπουφέ πρωινό . 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 

 Φ.Π.Α.  
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Χρεώσεις αεροδρομίων & λοιποί φόροι (225€) πληρωτέοι στο γραφείο . 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 80€ ανά ενήλικα 60€ ανά παιδί έως 12 
ετών. 

 
 
Σημείωση: 

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

 Στην αναχώρηση 19/12 περιλαμβάνεται ένα προσωπικό αντικείμενο έως 10kg ανά 
άτομο με διαστάσεις 40x20x25εκ & μία βαλίτσα 20kg ανά 2 άτομα . 

 Στο 4ημέρο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του προγράμματος . 

 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 
επιστρέφεται με το check out. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


