
H Βιέννη είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείτε 
τουλάχιστον μια φορά και η περίοδος των χειμερινών εορτών είναι 
ιδανική. Θα δείτε επιβλητικά παλάτια, σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά 
έργα Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα στο κέντρο της πόλης, 
ιστορικά καφέ, ρομαντικές διαδρομές, Χριστουγεννιάτικες αγορές και 
θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, σε μια μόνιμη εορταστική 
διάθεση που σου μεταδίδει η στολισμένη πόλη. Έχοντας την εμπειρία 
πολλών ετών και περιηγήσεων στη Βιέννη ετοιμάσαμε για εσάς ένα 
πρόγραμμα επισκέψεων στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, 
καθώς και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας, ώστε να αξιοποιήσετε τις 
ημέρες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φροντίσαμε παράλληλα 
να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την καθοδήγηση του 
Έλληνα συνοδού που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας, να δείτε σημεία 
που ενδιαφέρουν εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα σας μεταφέρει 
εκτός των άλλων, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των 
Βιεννέζων. Σας προσφέρουμε απευθείας ειδικά ναυλωμένες πτήσεις 
αποκλειστικά από το γραφείο μας (charter) και αρκετές δυνατότητες 
ξενοδοχείων ειδικά επιλεγμένα, ώστε να συνδυάζουν ποιότητα 
και χαμηλή τιμή (value for money). Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε μαζί 
σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε την αρχοντική, κοσμοπολίτικη και 
εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης!

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ

Δημαρχείο Βιέννης

Αυστριακές λίμνες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Αυστριακή 
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ 
και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το 
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το 
μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της 
Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης 
περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την 
πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου 
και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε 
στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ 
θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό 
συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε 
Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και 
τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική 
ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου 
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον 
περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν 
πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη 
με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή 
παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά 
λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. 
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από 
την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου. 

2η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ 
RATHAUSPLATZ - ICE SKATING 
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των 
Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική 
παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια 
και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε 
στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως 
Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στα 
νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, 
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, 
Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι 
του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με 
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί 
η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι 
εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική 
του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» 
το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή 
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι 
διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! 
Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, 
μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο! 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του 
Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις 
κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα κρατίδια της 
Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. 
Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς 
δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική 
ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. 
Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, 
ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών 
μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής 
ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε 
στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου 
χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε 
πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά 
μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο 
της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο 
του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής 
μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα 
Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και 
εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. 
Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε 
στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του 
Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων 
Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου 
Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη. 

Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων
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Ζάλτζμπουργκ

ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ICE SKATING 
ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε το 
κέντρο της πόλης σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μιλήστε με 
τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από κάποιο αξιοθέατο 
(μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο 
Θησαυρού, Imperial Riding School κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή εστιατόριο και 
επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε. 
Εναλλακτικά έχουμε 2 υπέροχες προαιρετικές προτάσεις για εσάς  

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ 
Ελάτε μαζί μας στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε 
κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και 
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και 
παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική 
πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού 
κέντρου. Παράλληλα στη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα 
Βάχαου, γνωστή για τα τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο 
Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. Ο χώρος της Μονής υπήρξε 
πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο και στους 
χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα την αίθουσα του θρόνου, τη 
βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από 
τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Απόλαυστε 
από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. 
Eπιστροφή στη Βιέννη.
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK
Η Αυστρία είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα αμέτρητα χιονοδρομικά της κέντρα. 
Οι Αυστριακές Άλπεις δημιουργούν απίστευτα τοπία και ιδανικές συνθήκες 
ώστε να αποτελούν μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή για ντόπιους και 
ξένους επισκέπτες. Επιλέξαμε το STUHLECK γιατί βρίσκεται περίπου 2 ώρες 
από την Βιέννη και μπορεί να σας ικανοποιήσει είτε είστε επαγγελματίας 
σκιερ είτε δεν έχετε την παραμικρή ιδέα! Εκτός από σκι υπάρχουν και άλλες 
δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους όπως snow tubing, toboggan run, 
ski movie και  photo point. Δείτε αναλυτικά στο stuhleck.com. 

5η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη 
Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη. 
Στην Μπρατισλάβα θα  περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό 
σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, 
άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα 
μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο 
της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, 
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των 
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του 
Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης 
στους αιώνες. Εφόσον η ώρα της πτήσης μας το επιτρέπει θα έχουμε χρόνο 
στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε να επισκευτείτε ένα 
cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality 
Bar! Ένα μπαρ… εικονικής πραγματικότητας! Εδώ, θα γίνουμε και πάλι παιδιά, 
αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές εμπειρίες virtual 
reality! Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Για τα βράδια σας στην Βιέννη  
με την δική μας επιμέλεια προτείνουμε 

Christmas Gala Dinner 24/12
Η παραμονή Χριστουγέννων στη Βιέννη είναι καθαρά οικογενειακή 
υπόθεση με αποτέλεσμα τα περισσότερα εστιατόρια να είναι 
κλειστά! Για αυτό τον λόγο ετοιμάσαμε για εσάς εορταστικό 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο με μουσική σε μια ιδιαίτερη αίθουσα 
στο ξενοδοχείο Arcotel Wimberger. Τιμή ενήλικα 65ε, παιδί 35ε. 
 
Παραδοσιακό δείπνο στο Γκρίντσιχ 
Παραδοσιακή βραδιά με μουσική και τοπικές γεύσεις στο στο 
γνωστό κρασοχώρι Νeustift στην περιοχή Grinzing 
Περίοδος Χριστουγέννων και Θεοφανείων:
35€ ενήλικας, 20€ παιδί
Εορταστικό δείπνο παραμονή Πρωτοχρονιάς:
45€ ενήλικας, 35€ παιδί

Concert at the Hofburg Palace
Η επίσκεψη στην Βιέννη δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και 
την απόλαυση ενός μοναδικού κονσέρτου. Στην πόλη υπάρχουν 
διάφορα Concert Halls με διαφορετική ποιότητα και τιμές. Εμείς 
επιλέγουμε την αυτοκρατορική αίθουσα Imperial στο παλάτι 
Hofburg με την μοναδική Vienna Hofburg Orchestra. Εφόσον 
σας ενδιαφέρει, προτείνουμε να κάνετε την κράτησή σας με 
την εγγραφή στην εκδρομή με τις παρακάτω εκπτωτικές τιμές. 
Κατηγορίες θέσεων : 1η : 95€, 2η - 80€, 3η - 60€

Πρωτοχρονιά στη Βιέννη

Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη ποικιλία από εκδηλώσεις, 
συναυλίες, όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ, όπως τα hit “Evita” 
και “Σικανέντερ” υπόσχονται ένα πρόγραμμα την περίοδο της 
Πρωτοχρονιάς γεμάτο ενθουσιασμό στη διάρκεια της ημέρας, 
αλλά και της νύχτας.

Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης  
μεταμορφώνεται : Από τις 14:00 έως το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία 
είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve Trail στην πλατεία 
του Δημαρχείου με γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά 
προγράμματα, βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ και μια μεγάλη επίδειξη 
πυροτεχνημάτων.

Για αυτή την παραμονή ετοιμάσαμε για εσάς παραδοσιακό 
εορταστικό δείπνο στο γνωστό κρασοχώρι Νeustift στην περιοχή 
Grinzing (45€ ενήλικας, 35ε παιδί).

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα  
χωρίς καμία παράλειψη.

Hofburg Palace
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ANANAS 4* / Κεντρικό 199 95 295

18/12 ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.20 - 12.20

22/12 ΑSTRA AIRLINES
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 13.15 - 16.10

  6/1 ASTRA AIRLINES 
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 18.20 - 19.20

10/1 AEGEAN AIRLINES 
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.20 - 00.10 

(μέσω Αθήνας)

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 215
140

1ο & 2ο 
παιδί

330

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό 255 - 385

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 265

95
1ο & 2ο

έως
16 ετών

395

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 335
125
έως 

16ετών
550

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

415 195 690

4

19/12
&

6/1

*

ANANAS 4* / Κεντρικό 165 75 235

19/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 18.00 - 18.50

22/12 ΑSTRA 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ 13.25 - 16.20

  6/1 ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 18.20 - 19.20

9/1 RYANAIR
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 14.45 - 17.30

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 175
140

1ο & 2ο 
παιδί

249

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό 215 75 295

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 255

75
1ο & 2ο

έως
16 ετών

310

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 270
95
έως 

16ετών
440

4 23/12

ANANAS 4* / Κεντρικό 329 129 415

RYANAIR 

ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 17.30 - 20.20

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 345
175

1ο & 2ο 
παιδί

435

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό 379 - 495

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 395
215
έως 

16ετών
550

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Σύνολο φόρων +145 ευρώ 
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.

Στις πτήσεις της Ryanair / Wizzair περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 15kg ανά 2 άτομα.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.

Στο ΑRCOTEL WIMBERGER και στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια. 



ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ   4&5 ΗΜΕΡΕΣ                                                                          

Ημ Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

5

22/12 
& 

23/12 

*

ANANAS 4* / Κεντρικό 385 185 440

ΑSTRA AIRLINES 
22/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.00 - 12.00

26/12 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.30 - 15.30

23/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05

27/12 WIZZAIR
 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.05 - 20.55

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 395
225

1ο & 2ο 
παιδί

465

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό 435 - 520

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 450

195
1ο & 2ο

έως
16 ετών

650

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 479
245
έως 

16ετών
675

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

530 315 790

4
26/12

*

ANANAS 4* / Κεντρικό 215 95 295

  ΑSTRA AIRLINES  
 

ΘΕΣ - BIE 10.20 - 11.20
MΠΡΑΤ - ΘΕΣ 18.00 - 21.00

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 229
125

1ο & 2ο 
παιδί

310

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 265

110
1ο & 2ο

έως
16 ετών

415

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 295
145
έως 

16ετών
460

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

370 185 550

5

29/12 
& 

30/12 

*

ANANAS 4* / Κεντρικό 349 95 635

ASTRA AIRLINES
29/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 15.50 - 16.50

2/1 BIEΝΝΗ - ΘΕΣ 18.00 - 20.50

30/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05

3/1 WIZZAIR
BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 375
185

1ο & 2ο 
παιδί

650

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 545

170
1ο & 2ο

έως
16 ετών

950

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 560
195
έως 

16ετών
980

5
2/1 

*

ANANAS 4* / Κεντρικό 275 95 395

ASTRA AIRLINES 

ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 15.50 - 16.50
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ 20.45 - 23.45

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό 289
175

1ο & 2ο 
παιδί

420

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό 345 - 490

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό 365

145
1ο & 2ο

έως
16 ετών

560

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό 385
175
έως 

16ετών
585

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

470 245 690

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Σύνολο φόρων +145ε 
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.

Στις πτήσεις της Ryanair / Wizzair περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 15kg ανά 2 άτομα.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.

Στο ΑRCOTEL WIMBERGER και στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια. 
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