
 
 

 
Διάρκεια: 5,6 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 14,27/04 

 
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

Βιέννη – Δάση Βιέννης – Μάγιερλινγκ – Μπάντεν – Γκρατς  
Σάλτσμπουργκ – Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ – Σαιντ Γκίλγκεν – Χάλστατ – Μπαντ Ισλ – 

Μουσείο Σβαρόφσκι – Ίνσπρουκ  
 
Η "Μελωδία της Ευτυχίας", η διάσημη ταινία που γυρίστηκε στο Σάλτσμπουργκ της 
Αυστρίας, αποτέλεσε για πολλούς αφορμή για να επισκεφθούν την παραμυθένια αυτή χώρα! 
Μία χώρα πλημμυρισμένη από ψηλά βουνά και νότες κλασικής μουσικής! Η Αυστρία είναι 
χωρίς αμφιβολία συνώνυμη με την υψηλή μουσική κουλτούρα, τις Άλπεις, την βασιλική 
Βιέννη και τα λαχταριστά γλυκά! Οι λίμνες της αποτελούν επίσης τουριστικό δέλεαρ, ενώ οι 
αλπικές κωμοπόλεις και τα χωριά της μοιάζουν βγαλμένα από έργο τέχνης, όπου ο 
ζωγράφος φιλοτεχνούσε ακούγοντας Μότσαρτ! Αν και στο μυαλό μας η Αυστρία αποτελεί 
έναν χειμερινό τουριστικό προορισμό, η χώρα θα σας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς η ομορφιά 
του τοπίου της με τις λίμνες και τα ψηλά βουνά είναι απαράμιλλη όλες τις εποχές του 
χρόνου!!! 
      Πρόγραμμα εκδρομής  
 
1η μέρα: Αθήνα - Γκρατς, Περιήγηση - Σάλτσμπουργκ   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με AUSTRIAN. Φθάνοντας θα 
αναχωρήσουμε για το Γκρατς, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας και πρωτεύουσα 
του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Στυρίας. Στην παραμυθένια αυτή πόλη τα σύγχρονα 
κτίρια συνυπάρχουν αρμονικά με τα κορυφαία αξιοθέατα γοτθικής, αναγεννησιακής και 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Το Γκρατς είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Μούρα και η 
παλιά του πόλη βρίσκεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 
1999. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, 
που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας". Το όνομα 
Σάλτσμπουργκ σημαίνει "Κάστρο του Αλατιού", καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η 
οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup ή στο NH COLLECTION SALZBURG 
CITY 4*. Διανυκτέρευση.  
 



 
 
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Ξενάγηση πόλης  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ 
(Mirabell, εξωτερικά) με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του, ενώ, αφού 
διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach) από τη γέφυρα Μάκαρτστεγκ, θα φθάσουμε στην 
Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης 
παλιάς πόλης (Altstadt) με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το 
εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) στην κορυφή του λόφου. 
Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου 
γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με 
ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.   
 
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίνσμπρουκ - 
Σάλτσμπουργκ   
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό στο 
είδος του μουσείο Σβαρόφσκι (Swarovski) - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο 
κόσμο των περίφημων κρυστάλλων.  Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς διαδρόμους και 
στις "Αίθουσες των Θαυμάτων" ενός χώρου που συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία, 
τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος διαθέτει ένα τεράστιο 
κατάστημα, από όπου ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευθεί κάποιες από τις μοναδικές 
δημιουργίες του. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Ίνσμπρουκ, όπου κατά την 
μεσημεριανή 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, το Μαυσωλείο 
του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση.   
 
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ/Σαιντ Γκίλγκεν, Χάλστατ, 
(Αλατωρυχείο Χάλστατ), Μπαντ Ισλ - Βιέννη 
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! Πρώτη μας στάση το γραφικό χωριό 
Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen), στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ (Wolfgangsee). Επόμενος 
σταθμός μας το ειδυλλιακό Χάλστατ, το "μαργαριτάρι της Αυστρίας", αναγνωρισμένο ως 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1997, το οποίο είναι κτισμένο σε μια 
απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee). Είναι ένας από τους παλαιότερους 
κατοικημένους οικισμούς στην Ευρώπη, με το αλάτι που βρίσκεται στους γύρω λόφους να 
αποτελεί πηγή πλούτου εδώ και αιώνες. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή γεύμα. Για όσους 
επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επίσκεψης σε ένα από τα πιο παλιά ορυχεία 
αλατιού του κόσμου, όπου θα θαυμάσουμε μια από τις πιο όμορφες σπηλιές με υπόγεια 
λίμνη. Συνεχίζουμε για τη λουτρόπολη Μπαντ Ισλ (Bad Ischl) με τις ιαματικές πηγές. 
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη πανέμορφη πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ROOMZ VIENNA PRATER 4* sup. Το απόγευμα, με τη 
βοήθεια του αρχηγού, θα έχουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη (περιπατητικά). 
Διανυκτέρευση. 



 
 
5η μέρα: Βιέννη - Ξενάγηση πόλης  
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον Πύργο του Δούναβη  
(ένα από τα σύμβολα της πόλης), το κτίριο του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, όπου 
λαμβάνει χώρα η διάσημη πρωτοχρονιάτικη συναυλία, την περίφημη λεωφόρο Pινγκ, όπου 
θα θαυμάσουμε διάσημα έργα αρχιτεκτονικής, όπως το πρώην Υπουργείο Πολέμου, το 
Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, την περίφημη κρατική Όπερα της 
Βιέννης, τα δίδυμα Μουσεία, τα χειμερινά ανάκτορα του Χόφμπουργκ (Hofburg), την πύλη 
του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη 
πρόσοψη, το νεογοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, το παλατινό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, την 
διάσημη κεντρική αγορά Νάσμαρκτ, την ελληνική συνοικία, τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση  
 
6η μέρα: Βιέννη - Εκδρομή στα Δάση Βιέννης- Μάγιερλινγκ- Μπάντεν - Αθήνα  
Σήμερα μας περιμένουν τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Μεταξύ άλλων θα δούμε το 
πύργο των Λιχτενστάιν, της γνωστής οικογένειας που διοικεί το πριγκηπάτο μεταξύ 
Αυστρίας και Ελβετίας, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, την περιοχή του Μάγιερλινγκ, 
γνωστή από το τραγικό ειδύλλιο του διαδόχου της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας 
Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, 
με την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Η καταπράσινη διαδρομή μας θα μας οδηγήσει 
στην ιστορική λουτρόπολη Μπάντεν, γνωστή για τις ιαματικές της πηγές και τον 
κοσμοπολίτικο αέρα της. Ακολουθώντας τον δρόμο ανάμεσα από τους αμπελώνες της 
Βιέννης, θα κατευθυνθούμε το απόγευμα στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση 
μας για την Αθήνα.  
  

  

  

  

  

  

Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN ή ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ, 

ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN και LUFTHANSA  
• Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά 
• Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα  
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
• Ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης και στην πόλη του Σάλτσμπουργκ με επίσημο 

ξεναγό   

Τιμή κατ΄ άτομο 

 
14-19/04 

6 μέρες 

 
27/04-01/05 

5 μέρες 

Δίκλινο € 795 € 695 

3ο άτομο έως 12 ετών € 695 € 595 

Μονόκλινο € 1095 € 995 



 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α. 

 
 
Δεν Περιλαμβάνονται:   

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

• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
• 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 δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στις Λίμνες της Αυστρίας 
και οι διανυκτερεύσεις θα είναι 2 στη Βιέννη και 2 στο Σάλτσμπουργκ. Το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται αντίστροφα με πτήσεις ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ και ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ  

• Τα τρίκλινα δωμάτια σε όλα τα ξενοδοχεία είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον 
κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. 

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 
 
 

Οι πτήσεις μας με AUSTRIAN & LUFTHANSA  AIRLINES 

OS 14/04 ΑΘΗΝΑ  ΒΙΕΝΝΗ OS 804    06:40 - 07:55 19/04 ΒΙΕΝΝΗ ΑΘΗΝΑ OS 803         22:05 - 01:10 

OS/LH 27/04 ΑΘΗΝΑ  ΒΙΕΝΝΗ OS 804    06:40 - 07:55 01/05 MONAXO  ΑΘΗΝΑ LH 1756       19:20 - 22:45 

 

 


