
ΒΙΕΝΝΗ
13/2, 27/2 & 

8/3, 22/3

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, 
τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Κάντε 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, 
περιδιαβαίνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης, τα κτίρια της όπερας 
και την περίφημη πλατεία του Αγίου Στεφάνου. 

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε 
το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, 
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη 
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, 
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ 
Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή
Παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ.

Πτήσεις 

13/2 
& 

27/2

BW PLUS AMEDIA 4*
Ημικεντρικό

235 145 299
RYANAIR

ΘΕΣ - ΒIENNH  18.00 - 18.35 

WIZZAIR
BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20

1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο διαστάσεων 
(40 Χ 20 Χ 25cm) & 1 αποσκευή 20Kg / 2 άτομα

LINDNER AM BELVEDERE 4*
Kεντρικό

295 175 439

8/3 
& 

22/3

 ARCOTEL WIMBERGER 4*
Kεντρικό

245 155 335 WIZZAIR
ΘΕΣ - ΒIENNH  22.00 - 22.45

       BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20

1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο διαστάσεων 
(40 Χ 30 Χ 20cm) & 1 αποσκευή 20Kg / 2 άτομα

AUSTRIA TREND RATHAUSPARK 4*
Kεντρικό

310 185 455

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά 
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά  70 ευρώ ανά άτομο

+ 145 ευρώ Σύνολο φόρων

3η ημέρ: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα 
Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη διάρκεια 
της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με 
κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα 
βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες 
της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από 
έναν εξώστη. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα 
διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και 
τους απέραντους αμπελώνες της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια 
και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους 
με θρύλους και παραδόσεις, καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην 
παλιότερη μεσαιωνική πόλη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια 
του ιστορικού κέντρου της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Το βράδυ 
προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο Κέντρο της Βιέννης για περίπατο ή 
επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο 
Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Έπειτα μετάβαση στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής.

Vienna State Opera

Άγιος Στέφανος

Μπελβεντέρε
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