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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΒΙΕΝΝΗ 

 

 

5ήμερη & 6ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις & 5 διανυκτερεύσεις 

 

από € 495 

 

Αναχωρήσεις 

22, 23 Δεκεμβρίου 2019 & 2 Ιανουαρίου 2020 

 

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια σε λευκό φόντο! Βιέννη, Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ και Σάλτσμπουργκ…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΒΙΕΝΝΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Άφιξη και έναρξη 

πανοραμικής ξενάγησης στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το Ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής 

Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο Σένμπρουν, όπου θα ξεναγηθούμε στα 

κυριότερα δωμάτια και θα περπατήσουμε για λίγο στους διαδρόμους του. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και 

τακτοποίηση δωματίων. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, η φάτνη, το carousel, 

το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα! Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 

ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Θα δούμε το κυνηγετικό 

περίπτερο του Μάγιερλινγκ, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας 

Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη. Απόγευμα και βράδυ 

ελεύθερο. 
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Ημέρα 3 

ΒΙΕΝΝΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ) 

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, 

πατρίδα του Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη της μελωδίας». Χτισμένη στις όχθες του ποταμού 

Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του 

Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για 

βόλτα, αγορές ή ακόμη για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη 

νωρίς το βράδυ. 

 

Ημέρα 4 

ΒΙΕΝΝΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να κάνετε αγορές στους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης με τα πολυκαταστήματα 

αλλά και τις κομψές βιτρίνες των οίκων μόδας και φυσικά για να χαρείτε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο 

της πόλης, τα ζαχαρόσπιτα, τη φάτνη και το carousel. 

 

Ημέρα 5 

ΒΙΕΝΝΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ) 

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη του 

Δούναβη», τη Μπρατισλάβα. Ρομαντικοί περίπατοι στις όχθες του Δούναβη, ιστορικά κτίρια, ζωντάνια και πολιτιστική 

δράση στρέφουν πλέον τα βλέμματα στην ατμοσφαιρική Μπρατισλάβα. Από τις ομορφότερες πόλεις που βρίσκονται 

πάνω στην πορεία του Δούναβη, η Μπρατισλάβα συγκαταλέγεται στις νεότερες και λιγότερο τουριστικά 

προβεβλημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Προικισμένη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική γοητεία, νοσταλγικές εικόνες του 

χθες και διάχυτη νεανική κουλτούρα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας αντιπροσωπεύει έναν ανερχόμενο ευρωπαϊκό 

προορισμό, που έχει όμως τη μεγάλη ατυχία να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις δύο δημοφιλέστερες 

τουριστικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης, την Πράγα και τη Βιέννη. Θα περιηγηθούμε στην ατμοσφαιρική Παλιά 

Πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά κτίσματα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες πλατείες και θα 

φωτογραφηθούμε με φόντο το εντυπωσιακό κάστρο που τη στεφανώνει. Επιστροφή στη Βιέννη. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 6 

ΒΙΕΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πανέμορφη αυστριακή 

πρωτεύουσα. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα! 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

22 & 23/12 6 €495 €545 + €130 €445 

02/01 5 €445 €495 + €130 €395 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με Austrian Airlines ή Aegean Airlines 

2. Μία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Flemings Conference Hotel (4*) ή Intercity Wien (4*) 

ή παρόμοιο 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βιέννης 

6. Ξενάγηση στην πόλη και στα Βιεννέζικα Δάση 

7. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

8. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

9. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€140,00) 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Προαιρετικό εορταστικό δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο (24/12: €49,00/ενήλικα και €26,00/παιδί, δεν 

περιλαμβάνονται ποτά, η συμμετοχή δηλώνεται με την κράτηση) 

4. Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ (κόστος €80,00/άτομο, η συμμετοχή δηλώνεται με την κράτηση) 

5. Εκδρομή στη Μπρατισλάβα (κόστος €35,00/άτομο, η συμμετοχή δηλώνεται με την κράτηση) 

6. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

 Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 
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κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 

ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 

ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά 

συμμετέχοντα και εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες των πτήσεων, εδώ 
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