
ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΕΡΛΙΝΓΚ 
 

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, ξενάγηση και Ανάκτορα Σένμπρουν 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με την AEGEAN . Ξενάγηση στην όλο πιο ζωντανή πόλη με 
παράδοση στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Στους φαντασμαγορικά στολισμένους δρόμους συναντάμε 
χαρούμενες μπάντες να παιανίζουν, άμαξες με άλογα σκεπασμένα με κουβέρτες σε ένα μοναδικό γιορτινό θέαμα. 
Θα περάσουμε από την περίφημη Κρατική Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, το Δημοτικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ και η 
ξενάγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψη των ανακτόρων Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε 
τα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Μεταφορά στο πολυτελές ξενοδοχείο PALAIS HANSEN 
KEMPINSKI 5* dlx ( www.kempinski.com ) ή στο INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com ) ή στο 
IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup με ανέσεις πολυτελείας (www.marriott.com). Χρόνος στη διάθεσή μας για να 
επισκεφθείτε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, η φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τρενάκι, τα 
δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα πάρκ, συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά 
της Ευρώπης. 
 
2η μέρα: Βιέννη - Χριστουγεννιάτικη αγορά 
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Μερικά δρώμενα που δεν θα πρέπει να παραλείψετε ,εφόσον έχουνε παράσταση, να 
παρακολουθήσετε είναι: την Κρατική Όπερα της Βιέννης «Vienna State Opera» (www.wienerstaatoper.at), τη 
διάσημη Παιδική Χορωδία της Βιέννης «The Vienna Boy’s Choir» (www.wsk.at ). Προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου τα μεσάνυχτα. 
 
3η μέρα: Βιέννη (Σάλτσμπουργκ) 
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην 
γενέτειρα του Μότσαρτ το Σάλτσμπουργκ.  
 
4η μέρα: Εκδρομή σε Δάση Βιέννης - Μάγιερλιγκ - Μπάντεν 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση, την κοσμική 
λουτρόπολη του Μπάντεν και το Μάγιερλινγκ, κυνηγετικό περίπτερο γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο της Μαρίας 
Βετσέρα με τον πρίγκιπα Ροδόλφο. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στο γραφικό 
«κρασοχωριό» το Γκρίντσιχ, με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με μουσική. 
 
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εφόσον η ώρα της πτήση σας το επιτρέπει, επισκεφθείτε κάποιο από τα φημισμένα 
καφέ, όπως το παραδοσιακό SACHER, με την παγκόσμια γνωστή σοκολατίνα του και τον μυρωδάτο καφέ, CAFE 
MOTZART που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. 
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερο ελεύθερη μέρα και εξαήμερο μια επιπλέον . 
Η διαμονή στο KEMPINSKI είναι δυνατή μόνο για τις αναχωρήσεις 21,22,23/12 . Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας. 
 
ΑΝΑΧ.  30 Δεκεμβρίου  & 4 Ιανουαρίου 4 μέρες  

22,23,26 Δεκεμβρίου  & 2,3 Ιανουαρίου 5 μέρες 
21,23 Δεκεμβρίου  6 μέρες 

 
             IMPERIAL 4* sup   INTERCONTINENTAL 5*          PALAIS KEMPINSKI   5*dlx 
                                                    21-26 Δεκ & 23-28 Δεκ.   
    
Τιμή κατ’ άτομο          
Δίκλινο         595                  685               995  
3ο άτ. έως 12 ετών           495                585               735  
Μονόκλινο           755                945               1515  
 
 

         IMPERIAL 4*  INTERCONTINENTAL 5*    PALAIS KEMPINSKI   5*dlx      
                22-26 Δεκ, 23-27 Δεκ.                             
                                                       26-30 Δεκ. 2-6 Ιαν. 3-7 Ιαν.                   
          545                       615                 895     
        455        515                       645              
          675        855         1325                             
 
 

  IMPERIAL 4*  INTERCONTINENTAL 5*     IMPERIAL 4*  INTERCONTINENTAL 5*    
                          30 Δεκ.- 2 Ιαν.                                 4 - 7 Ιαν.   
 
    

525            745        495          565   
      425          645        435          495 

      645         1145         595          745 



 
 
 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150.  
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)  
 
 
Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN  
• Τρεις , τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας   
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα  
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας  
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων , είσοδοι σε μουσεία, χώρους, ανάκτορα, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά/αναψυκτικά κλπ. που δεν αναφέρονται στα προσφερόμενα ή προτείνονται σαν 
προαιρετικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


