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Αριστοκρατική Βιέννη 5ημ. 
Δώρο η εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ!!! 

Σάλτσμπουργκ, Βιεννέζικα Δάση Μάγιερλινγκ 
 
Aναχωρήσεις:   23, 24 Δεκεμβρίου ΄21 
                                                                                     
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της 
Αυστρίας τη Βιέννη.  
Με την άφιξη   αρχίζει η  πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης 
όπου θα  δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην 
ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα:  ΒΙΕΝΝΗ – Χριστουγεννιάτικες αγορές 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στην 
Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ 
ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central  Cafe ή 
Latman  Café. Να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις 
παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ. Επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του 
Χόφπουργκ το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές 
των Αψβούργων. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα :   BIENNH  -  Χριστουγεννιάτικες   αγορές 
Πρωινό  στο ξενοδοχείο.  Βάλτε  το σκούφο και  το παλτό σας  και χαρείτε μια  από 
τις πιο όμορφες Χριστουγεννιάτικες αγορές της  Ευρώπης . Περπατήστε στη καρδιά 
του ιστορικού κέντρου για να συναντήσετε την παλιά Βιεννέζικου στυλ 



Χριστουγεννιάτικη αγορά  στην περιοχή του Φρέγιουνγκ. Πρόκειται για μία από τις 
παλαιότερες αλλά και παραδοσιακότερες  αγορές της πόλης. Δεκάδες λιχουδιές και 
ακόμη περισσότερες προτάσεις σε χειροποίητα αντικείμενα είναι μόνο ορισμένες 
από τις επιλογές που θα συναντήσετε εκεί, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα περίπτερα  
με παραδοσιακά κεραμικά. Αργά το μεσημέρι η συγκεκριμένη αγορά έχει και 
μουσική, ενώ σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και η Αμ Χοφ Αντβεντ μάρκετ που 
επίσης δεν έχετε λόγο να μην επισκεφθείτε. Διανυκτέρευση.   
 
4η μέρα: BIENNH –  ΣAΛTΣMΠOYPΓK    
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο αυτοκρατορικό 
Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται από 
την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη 
γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της 
πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης 
και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και 
βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες 
και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα: BIENNH – ΔΑΣΗ  MAΓIEPΛINΓK - AΘΗΝΑ    
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα  περίχωρα της Bιέννης, για να 
επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 
ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου 
και της Mαρίας Bετσέρα.  Μεταφορά  στο αεροδρόμιο της  Βιέννης  για τη πτήση  
επιστροφής  μας  στην Αθήνα.                                                
 
5 ήμερο  
Aναχώρηση 23,24/12 
 
HOTEL SAVOYEN 4*sup.                               Early booking    
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο                                     535€                               585€             
Τιμή σε μονόκλινο                                                   675€                               725€       
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)                                           -  €                                  -   €           
Φόροι αεροδρομίων & Go Box                             195€                                195€         
                 
HOTEL HILTON VIENNA STANDPARK 5*     Early  booking                   
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο                                     625€                                 675€                   
Τιμή σε μονόκλινο                                                   845€                                 895€                       
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)                                        495€                                 495€                   
Φόροι αεροδρομίων & Go Box                             195€                                 195€                                              
 
HOTEL INTERCONTINENTAL VIENNA 5*     Early  booking                   
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο                                     645€                                 695€                   
Τιμή σε μονόκλινο                                                   895€                                 945€                       
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)                                        465€                                 465€                   
Φόροι αεροδρομίων & Go Box                             195€                                 195€                                              



 
 Σημειώσεις:  

 Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο  με 2 ενήλικες.  

Περιλαμβάνονται :  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Sky 
Express. 

 Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας. 
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού. 
 Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση. 
 Εκδρομή  στο Σάλτσμπουργκ.  
 Διαμονή σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4* ή 5* της επιλογής σας. 
 Πρωινό καθημερινά. 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
 Φ.Π.Α.  
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης. 
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.  
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.  

 
 
Δεν περιλαμβάνονται : 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Go Box (195€). 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.   

 

Πτήσεις Sky express 
 
Αναχώρηση: 23/12 GQ2021 ATH-VIE 06.30 – 08.00 
Επιστροφή:   27/12 GQ2022 VIE-ATH 19.00 – 22.30 
 
Αναχώρηση: 24/12 CQ2021 ATH-VIE 06.00 – 07.30  
Επιστροφή:   28/12 CQ2022 VIE-ATH 13.35 – 16.05  
 
 
 

 

 
 
 
 



ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι 

κατηγορίες: 
1) Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του 

εμβολίου). 

2) Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 
ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). Μάλιστα, για τα ανήλικα παιδιά δεν 
απαιτείται καν μοριακό τεστ. 

3) Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας περάσει 11 μέρες από τη 
διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ. 
 
 

 

 Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν την ασφάλεια Covid-19, το επιπλέον κόστος της είναι 
20€ και περιλαμβάνει: 

1. Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου, (χωρίς περιορισμό 
χρήσης). 

2. Υγειονομική μεταφορά του ασφαλισμένου, (χωρίς όριο κόστους). 

3. Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου, (μέχρι 5.000€). 

4. Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής, (μέχρι 10.000€). 

5. Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου (μέχρι 500€). 

6. Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου 
(ένα αεροπορικό εισιτήριο). 

7. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του ασφαλισμένου που 
νοσηλεύεται, (ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή και διαμονή σε 
ξενοδοχείο για 5 ημέρες μέχρι 500€). 

8. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας (μέχρι 1.500€). 

9. Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού (μέχρι 1.000€). 

 Οι παραπάνω τιμές αφορούν το άτομο. 
 

 
MAKSA TRAVEL 
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