
 

 

 

 

 

Διάρκεια:  5,6 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 17/12, 04/01 

       6 ημέρες: 21 & 30/12 
 

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
και οι λίμνες του Σαλτσκάμεργκουτ  

Χάλστατ, Μόντζεε, Σαιντ Γκίλγκεν, Βόλφγκανγκ, Κίτζμπιελ, Ζελ αμ Ζέε, 

Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ίννσμπρουκ, Μόναχο 

    
Το απαράμιλλης ομορφιάς "Κάστρο του Αλατιού", το Σάλτσμπουργκ, το αμφιθεατρικά 

κτισμένο χωριό των Άλπεων με τα χρωματιστά κουκλόσπιτα, το υπέροχο Κίτζμπιελ, το 
εκπληκτικό Ζελ αμ Ζεε, το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, η εντυπωσιακή περιοχή των 

κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ με τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια, 
όπως το ειδυλλιακό Χάλστατ, το δημοφιλές θέρετρο Σαιντ Βόλφγκανγ και το γραφικό 

χωριό Σαιντ Γκίλγκεν, αλλά και οι πανέμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές, οι εκπληκτικά 

στολισμένοι δρόμοι, οι γνώριμες μελωδίες του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους, 
το ζεστό κόκκινο κρασί με τα ξυλάκια κανέλας, τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια, το 

γλυκόπιοτο Gluhwein, είναι τα "συστατικά" ενός παραμυθένιου ταξιδιού!!! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

1η ημέρα: Αθήνα – Μόναχο - Σάλτσμπουργκ 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για Μόναχο. Άφιξη στην 

πρωτεύουσα της Βαυαρίας και  αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, την παραμυθένια πόλη 
που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας" και ήταν η 
γενέτειρα του Μότσαρτ. Το "Κάστρο του Αλατιού", όπως είναι η ακριβής μετάφραση του 

ονόματός του, κατά τη ρωμαϊκή εποχή γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη εξ αιτίας του 
"λευκού χρυσού", δηλαδή του ορυκτού αλατιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA 

SALZBURG 4* sup. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Ξενάγηση  

Η σημερινή ξενάγησή μας ξεκινά από το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους υπέροχους 
κήπους του. Αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην 

Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης 
παλιάς πόλης (Altstadt). Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια για να θαυμάσουμε τα 
όμορφα κτίρια, τους ναούς, καθώς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ 

(Hohensalzburg), που δεσπόζει στον λόφο επάνω από την πόλη. Ανάμεσα σε κομψές 
μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε η 



 

 

 

σημαντικότερη μουσική ιδιοφυΐα όλων των εποχών, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

(1756-1791) και σήμερα αποτελεί μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά 
του αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 
3η  ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνη Μόντζεε…στην εκκλησία όπου γυρίστηκε η 
"Μελωδία της Ευτυχίας" - Σαιντ Γκίλγκεν, Λίμνη Βόλφγκανγκ, Σαιντ Βόλφγκανγ - 

Χάλστατ - Σάλτσμπουργκ  
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων 

λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ (Salzkammergut). Τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια 
που αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά τους και οι πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων 
που τις περιβάλλουν, σχηματίζουν μοναδικές εικόνες, οι οποίες μοιάζουν να έχουν 

"ξεπηδήσει" από την παλέτα ενός ιδιαίτερα ταλαντούχου ζωγράφου! Πρώτος μας σταθμός 
η λίμνη Μόντζεε (Mondsee) με την ομώνυμη πόλη όπου βρίσκεται και το μεσαιωνικό 

αβαείο (Mondsee Abbey), η μονή του οποίου χρησιμοποιήθηκε για τις σκηνές του γάμου 
στα γυρίσματα της ταινίας η "Μελωδία της Ευτυχίας" ("The Sound of Music"). Συνεχίζουμε 
για το γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen) και το δημοφιλές θέρετρο Σαιντ 

Βόλφγκανγ (St. Wolfgang im Salzkammergut) στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ 
(Wolfgangsee), με το περίφημο Πανδοχείο του Άσπρου Αλόγου. Τέλος θα επισκεφθούμε 

το ειδυλλιακό Χάλστατ, το "μαργαριτάρι της Αυστρίας", αναγνωρισμένο μνημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1997, το οποίο είναι κτισμένο σε μια 

απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee). Αποτελεί έναν από τους 
παλαιότερους κατοικημένους οικισμούς στην Ευρώπη, με το αλάτι που βρίσκεται στους 
λόφους πάνω από αυτό να αποτελεί πηγή πλούτου εδώ και αιώνες. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτζμπιελ - Λίμνη Ζελ αμ Ζε - Σάλτσμπουργκ 
 
Πρωινή αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή με προορισμό το διασημότερο 

χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας, το Κίτζμπιελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα 
αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό των Άλπεων με χρωματιστά κουκλόσπιτα τιρολέζικης 

αρχιτεκτονικής, που ξεπερνά σε γραφικότητα ακόμα και τα ωραιότερα εικονογραφημένα 
παραμύθια! Και ανάμεσά τους θα βρείτε μικρά πανέμορφα καταστήματα, γεμάτα 
χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο είδη. Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο Ζελ αμ Ζεε, που 

κτίστηκε από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ στις όχθες της ομώνυμης πανέμορφης λίμνης. 
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το υπέροχο αλπικό τοπίο και επιστροφή στο 

Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ - 

Σάλτσμπουργκ 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το 

εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, 
παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων Σβαρόφσκι (Swarovski). Θα περιηγηθούμε στους 
λαμπερούς διαδρόμους και στις "Αίθουσες των Θαυμάτων", σε έναν χώρο που συνδυάζει 

δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος 
διαθέτει έναν τεράστιο χώρο για το κατάστημά του, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

αγοράσει κάποιες από τις μοναδικές δημιουργίες του οίκου Σβαρόφσκι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα του ποταμού Ινν", (brücke: 
γέφυρα), την πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο, όπου κατά την 

απογευματινή μας περιήγηση θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια της πόλης, τις 
πλατείες, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε (Μαρίας Θηρεσίας), την Χρυσή 

Στέγη, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (εξωτερικά), 



 

 

 

την Αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ. 

Διανυκτέρευση.   
 

6η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μόναχο - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μονάχου και επιβίβαση στην πτήση για την 
Αθήνα. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS 
 Μια αποσκευή έως 20 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά 

 Τέσσερις, πέντε  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup. 
 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα 

 Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ  

 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης   

 Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική 
ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

 Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη και από άλλες πόλεις: € 100 με την SKY EXPRESS 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

 Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία  
 Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 

προτεινόμενο κλπ.  
 

 

 
 

 
 
 

 
Σημειώσεις  

 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα 

 Στο πενθήμερο πρόγραμμα η ξενάγηση της πόλης του Σάλτσμπουργκ θα γίνει την 

1η μέρα  
 Στην αναχώρηση 21/12 η διανυκτέρευση της 5ης μέρας ενδέχεται να γίνει στο 

Μόναχο  
 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο  

Ξενοδοχείο 
2κλινο 1κλινο 

3ο άτομο  

(έως 12 ετών) 

17/12 , 04/01  € 645 € 845  € 545 

21/12, 30/12 € 895 € 1195 €695 

Πτήσεις με ΑUSTRIAN AIRLINES  

Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

Αθήνα – Μόναχο  10.20 11.55 

Μόναχο – Αθήνα  12.55 16.30 


