
ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
 

ΚΙΤΣΜΠΥΕΛ – ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ – ΣΒΑΡΟΦΣΚΥ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΚ-ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ  
 
1η μέρα: Αθήνα – Μόναχο – Σάλτσμπουργκ ξενάγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μόναχο με την LUFTHANSA .  Άφιξη και αναχώρηση για το 
Σάλτσμπουργκ όπου θα ξεναγηθούμε . Θα δούμε την πλατεία Ρέζιντενς, τη γειτονική πλατεία Ντομ, την 
Γκέτρεϊντγκάσε που είναι ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της παλιάς πόλης και εκεί βρίσκεται το σπίτι όπου 
γεννήθηκε ο Μότσαρτ. Αφήνοντας την παλιά πόλη, θα διασχίσουμε το ποτάμι από τη γέφυρα Μάκαρτστεγκ για να 
θαυμάσουμε το παλάτι Μιραμπέλ. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* Sup. 
(www.austriatraned.at ). Το απόγευμα προαιρετικά, για όσους θέλουν, θα επισκεφθούμε με το τρένο(έξοδα ατομικά) 
το κοντινό παραδοσιακό χωριουδάκι του Όμπερντορφ, με το γραφικό εκκλησάκι όπου ακούστηκε για πρώτη φορά η 
Χριστουγεννιάτικη μελωδία της Άγιας Νύχτας.  
 
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπυελ - Ζελ αμ Ζεε 
Πρωινό και αναχώρηση για τα πιο γνωστά χειμερινά θέρετρα της Αυστρίας το Κίτσμπυελ και το Ζελ αμ Ζεε. Πρώτος 
μας σταθμός το γραφικό Κίτσμπυελ, συνεχίζουμε για το Ζελ αμ Ζεε που χτίστηκε από μοναχούς του 
Σάλτσμπουργκ δίπλα στην πανέμορφη λίμνη..  
 
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ – Μουσείο Σβαρόβσκυ - Ίννσμπρουκ  
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Wattens, που βρίσκεται το φημισμένο μουσείο Σβαρόβσκυ, για ένα ταξίδι 
στον κρυστάλλινο κόσμο γνωστών καλλιτεχνών. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τα ψώνια σας στο 
κατάστημα του μουσείου Σβαρόφσκυ. Στη συνέχεια αναχώρηση για το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, με τις πλατείες του, τα 
δρομάκια του, τον καθεδρικό ναό και το παλάτι .  
 
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ – Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ – Βιέννη  
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών, όπου θα θαυμάσουμε τις πανέμορφες λίμνες της 
περιοχής περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων. Οι λίμνες των Σαιντ Βόλφγκανγκ, Χάλστατ 
και Φουσλζεε θα αποτελέσουν μόνο την αφετηρία μας. Θα επισκεφθούμε τις μικρές πόλεις του Σαιντ 
Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλστατ. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
Βιέννη . Τακτοποίηση σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com ) ή 
στο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup με ανέσεις πολυτελείας (www.marriott.com). Χρόνος στη διάθεσή σας . 
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 - ξενάγηση πόλεως και Ανάκτορα Σένμπρουν 
Πρωινό και 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.  
 
6η μέρα: Εκδρομή σε Δάση Βιέννης - Μάγιερλιγκ – Μπάντεν – Αθήνα  
Πρωινό 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. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα με την AUSTRIAN AIRLINES  
 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

RIOTT  

ΑΝΑΧ. 24 Δεκεμβρίου 6 μέρες  
 
                       IMPERIAL 4*               INTERCONTINENTAL 5*    
                        EUROPA 4*                     EUROPA 4*   
Τιμή κατ’ άτομο  
         
Δίκλινο     695             745  
3ο άτ. έως 12 ετών     595             645  
Μονόκλινο                 895                                          995 
 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 180.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ & ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ με  LUFTHANSA / AUSTRIAN   
• Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL 5* ή IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* στη Βιέννη  
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA 4* sup ή παρόμοιο στo Σάλτσμπουργκ  
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν  
• 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. 
 


