
 

SPECIAL Βιζννθ    
      4 θμζρεσ + 1 νφχτα δώρο  αεροπορικώσ 

άλτςμπουργκ – Βιεννζηικο Δάςοσ 
26-30/12/2019 

 
 
 
1θ θμζρα: ΠΣΗΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ  
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για Βιζννθ. Άφιξθ και πανοραμικι πρϊτθ γνωριμία με τθν αυτοκρατορικι πόλθ 
όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να καυμάςουμε τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ πόλθσ . Μετάβαςθ ςτο ξενοδοχείο. 
Σακτοποίθςθ. 
 
2θ θμζρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ – ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΕΝΜΠΡΟΤΝ 
Πρωινό και κα ξεκινιςουμε τθ βόλτα μασ. Θα δοφμε τθν περίφθμθ Ρινγκςτράςςε και με κυκλικι πορεία κα γνωρίςουμε 

τα ςθμαντικότερα κτίρια του ιςτορικοφ κζντρου: το Μουςείο Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν, το Δθμοτικό Πάρκο, το Ιμπζριαλ, 

τθν Κρατικι Όπερα, τθν Ακαδθμία Καλϊν τεχνϊν, τα Χειμερινά Ανάκτορα, τθν πλατεία Μαρίασ Θθρεςίασ, το 

Κοινοβοφλιο, το Δθμαρχείο, το Αυτοκρατορικό Θζατρο, τθν Εκκλθςία του Σάματοσ, τθν πλατεία ουθδίασ. Θα 

περιθγθκοφμε ςτα γραφικά ςοκάκια τθσ πάλαι – ποτζ Ελλθνικισ Παροικίασ, κα περάςουμε από τουσ δφο 

Ελλθνορκόδοξουσ Ναοφσ, το Μνθμείο του Ριγα Φεραίου και κα καταλιξουμε ςτον περίφθμο Κακεδρικό Ναό του Αγίου 

τεφάνου. τθ ςυνζχεια, κα κατευκυνκοφμε ςτο Μπελβεντζρε και κα ολοκλθρϊςουμε τθ βόλτα μασ με επίςκεψθ ςτο 

περίφθμο ζνμπρουν. Σο απόγευμα προτείνουμε πεηι βόλτα ςτο ιςτορικό κζντρο περίπου μιάμιςθ ϊρασ. Θα δοφμε τθν 

περίφθμθ Χριςτουγεννιάτικθ Αγορά ςτθν πλατεία του Δθμαρχείου, το καφζ Λάντμαν, τθν πλατεία των κωτςζηων, το 

μοναδικό καφζ Σςεντράλ και κα καταλιξουμε ςτο Γκράμπεν και τθν Κόλμαρκτ με ζνα από τα καλφτερα ηαχαροπλαςτεία 

τθσ πόλθσ, το κρυλικό Demmel. 

3θ θμζρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΟ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΣΕΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ)( (80 + 80 χλμ.) 
Πρωινό και εκδρομι ςτο Βιεννζηικο Δάςοσ. Διαδοχικά κα επιςκεφκοφμε το Λίχτενςταινμπουργκ ζναν από τουσ πιο 
καλοδιατθρθμζνουσ μεςαιωνικοφσ πφργουσ τθσ Ευρϊπθσ και το κακολικό Μοναςτιρι του Σιμίου ταυροφ 
(Χαιλίγκενκροιτσ), το πρϊθν κυνθγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωςτό από τθ κλιβερι ιςτορία του διαδόχου του 
κρόνου Ροδόλφου με τθ Μαρία Βετςζρα. Διαμζςου μιασ πανζμορφθσ διαδρομισ κα καταλιξουμε ςτο Μπάντεν, μια από 
τισ πιο διάςθμεσ λουτροπόλεισ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
 
4θ θμζρα:  ΒΙΕΝΝΗ - ΑΛΣΜΠΟΤΡΚ – ΛΙΜΝΕ ΑΛΣΚΑΜΕΡΓΚΟΤΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ)(290 + 290 χλμ.) 
Πρωινό και προαιρετικι εκδρομι ςτο άλτςμπουργκ. τθ μοναδικισ ομορφιάσ διαδρομι κα απολαφςουμε τισ 
Αυςτριακζσ Λίμνεσ Mondsee, Wolfgangsee, Fuschl am See και κα κάνουμε ςτάςθ ςτο παραμυκζνιο χωριουδάκι Ηάνκτ 
Γκίλγκεν. Άφιξθ ςτο άλτςμπουργκ , όπου κα καυμάςουμε, μεταξφ άλλων, τουσ κιπουσ του Ανακτόρου Μιραμπζλ, το 
ςπίτι τθσ γζννθςθσ του Χζρμπερτ Φον Κάραγιαν, τθν κατοικία του Αμαντζουσ Μότςαρτ, το Δθμαρχείο, τθν πλατεία τθσ 
παλιάσ αγοράσ, τθν Εκκλθςία του Πανεπιςτθμίου, το μοναςτθριακό ςυγκρότθμα του Αγίου Πζτρου, τον Κακεδρικό Ναό 
Ντομ, το Κλόκενςπιλ και το κάςτρο Χόχενςαλτςμπουργκ με το περίφθμο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτθ 
Βιζννθ. 
 
5θ θμζρα: ΒΙΕΝΝΗ– ΠΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ 
Μετάβαςθ ςτο αεροδρόμιο τθσ Μπρατιςλάβασ για τθν πτιςθ επιςτροφισ. 
 
θμειώςεισ: 
* Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. Θ 
τελικι ροι του προγράμματοσ δίνεται με το ενθμερωτικό ζντυπο εκδρομισ.  
 
 
 
Περιλαμβάνονται :  

 Αεροπορικά ειςιτιρια με απευκείασ πτιςθ τθσ ELLINAIR. 
 Μετακινιςεισ με πολυτελι υπερυψωμζνα ποφλμαν του γραφείου μασ. 



 Μεταφορζσ από/προσ αεροδρόμιο εξωτερικοφ. 

 Διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχεία τθσ επιλογισ ςασ. 

 Σρία (3) πρωινά ςτα ξενοδοχεία. 

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 

 Ζμπειρο Αρχθγό – υνοδό του γραφείου μασ. 

 Φ.Π.Α.  

 Αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ /επαγγελματικισ ευκφνθσ. 
 
Δεν περιλαμβάνονται : 

 Φόροι αεροδρομίων 155 €. 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
 
 
 
Πτιςεισ με ELLINAIR:  
26/12/2019 Ακινα – Βιζννθ  14:30 – 16:00 
30/12/2019 Μπρατιςλάβα  – Ακινα  08:00 – 09:30 
 
 
AΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 26-30/12/2019 
(περιλαμβάνει αεροπορικό ειςιτιριο, μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο- ξενοδοχείο). 

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά (ζωσ 12 ετών) Διατροφι Φόροι 

Arcotel Kaiserwasser 4* 255 € +125 € 1ο 175 € / 2ο 210 € 

Σρία (3) 
Πρωινά  

155 € 
Roomz Wien Prater 4* (νζο) 265 € +110 € 1ο 185 € / 2ο 185 € 

Μοοons Boutique 4* 
(opening 16/12/2019) 

335 € + 195 € 
- 

Intercontinental 5* 395 € +260 € 150 € 

Οι τιμέσ είναι early booking και ιςχφουν για περιοριςμένο αριθμό κρατήςεων έωσ 16/11 ςτη ςυνέχεια αυξάνονται 
κατά 50 € κατά άτομο 
 
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  26-30/12/2019 

Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο Παιδιά (ζωσ 12 ετών) Διατροφι Φόροι 
Arcotel Kaiserwasser 4* 290 € +125 € 1ο 215 € / 2ο 245 € 

Σρία (3) 
Πρωινά 

155 € 
Roomz Wien Prater 4* (νζο) 300 € +110 € 1ο 215 € / 2ο 215 € 

Μοοons Boutique 4* 
(opening 16/12/2019) 

375 € +195 € 
- 

Intercontinental 5* 430 € +260 € 185 € 
Οι τιμέσ είναι early booking και ιςχφουν για περιοριςμένο αριθμό κρατήςεων  έωσ 16/11  ςτη ςυνέχεια αυξάνονται 

κατά 50 € κατά άτομο. 

 
 
θμειώςεισ: 
* Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν 
* Early Booking: Θ προςφορά ιςχφει για περιοριςμζνο αρικμό κρατιςεων 
** το πακζτο των Ατομικϊν ταξιδιϊν περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικά ειςιτιρια, διαμονι ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ με πρωινό & μεταφορζσ από και προσ το Αεροδρόμιο 
προοριςμοφ 
Γενικζσ ςθμειϊςεισ 
_Όλεσ οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο. Σα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προςκικθ μιασ επιπλζον κλίνθσ. 
_Οι τιμζσ των αεροπορικϊν ναφλων και φόρων αεροδρομίων ζχουν υπολογιςτεί με ςθμερινι θμερομθνία και άπτονται 
τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ των αεροπορικϊν εταιριϊν για τθν προςαρμογι τουσ. 



_Σο γραφείο δεν ευκφνεται για τυχόν αφξθςθ ι διαφοροποίθςθ των τιμϊν, λόγω διεκνϊν καταςτάςεων. ε περίπτωςθ 
αφξθςθσ των τιμϊν των ξενοδοχείων, αεροπορικϊν εταιριϊν, φόρων αεροδρομίων, προςαφξθςθ καυςίμων, οι τιμζσ κα 
αναπροςαρμοςτοφν. 
_Οι παιδικζσ τιμζσ ιςχφουν όταν τα παιδιά είναι 2-12 ετϊν και μοιράηονται το ίδιο δωμάτιο με 2 ενιλικεσ. 
_Σα ωράρια των πτιςεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει ενδεχόμενο αναπροςαρμογισ τουσ. 
_Θ εταιρία ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει το ξενοδοχείο με κάποιο άλλο ίδιασ κατθγορίασ. 
_φμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ τα δωμάτια παραλαμβάνονται τθν θμζρα τθσ άφιξθσ ςτισ 14:00-15:00 και 
παραδίδονται ςτθν αναχϊρθςθ ςτισ 11:00-12:00. 
_Θ εταιρία διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ τθσ αεροπορικισ εταιρίασ, εάν αυτό κρικεί αναγκαίο. 
_τισ ναυλωμζνεσ πτιςεισ κάκε επιβάτθσ δικαιοφται μια αποςκευι 20kg και μια χειραποςκευι 5 kg. 
_Οι  κάτοχοι ελλθνικϊν διαβατθρίων ταξιδεφον με ταυτότθτα νζου τφπου ι διαβατιριο ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία 
Shengen. Οι κάτοχοι ξζνων διαβατιριϊν πρζπει να επικοινωνοφν με τισ αντίςτοιχεσ πρεςβείεσ.  Σα παιδιά κάτω των 12 
ετϊν ταξιδεφον μόνο με διαβατιριο.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 
 
 

Arcotel Kaiserwasser 4* 

To Arcotel Kaiserwasser απζχει 4 λεπτά με τα πόδια από τθν παραλία. Σο ARCOTEL Kaiserwasser Superior είναι κατάλυμα 
4 αςτζρων και βρίςκεται ακριβϊσ απζναντι από τθν ζδρα των Θνωμζνων Εκνϊν τθσ Βιζννθσ και το Αυςτριακό Κζντρο 
Βιζννθσ, δίπλα ςτθ λίμνθ Kaiserwasser με τθν προβλιτα. Ο ςτακμόσ Kaisermühlen του υπόγειου ςιδθροδρόμου είναι 
μόλισ 100μ. μακριά και παρζχει ςυνδζςεισ με το κζντρο τθσ πόλθσ ςε 10 λεπτά. Τπάρχει δωρεάν WiFi ςε όλα τα δωμάτια. 
Σα δωμάτια ςτο ARCOTEL Kaiserwasser Superior προςφζρουν κζα ςτο ςφγχρονο ορίηοντα του Donau City ι ςτο χϊρο 
αναψυχισ Kaiserwasser. Σο ARCOTEL Kaiserwasser Superior διακζτει ςάουνα και ατμόλουτρο, κακϊσ και μοντζρνο 
γυμναςτιριο με κζα ςτο Δοφναβθ και ςτο κζντρο τθσ πόλθσ.Σο εςτιατόριο ςερβίρει παραδοςιακζσ αυςτριακζσ 
ςπεςιαλιτζ και χορτοφαγικά πιάτα. Θ ςτάςθ του λεωφορείου που εξυπθρετεί το αεροδρόμιο τθσ Βιζννθσ βρίςκεται 
ακριβϊσ μπροςτά ςτο ξενοδοχείο. Ο χϊροσ αναψυχισ Kaiserwasser είναι ζξω από το ξενοδοχείο, ενϊ ο χϊροσ 
ψυχαγωγίασ Donauinsel απζχει μόλισ 5 λεπτά με τα πόδια. Μπορείτε να φτάςετε ςτο μεγάλο εμπορικό κζντρο 
Donauzentrum ςε 5 λεπτά με το μετρό. Σο ξενοδοχείο είναι επίςθσ εφκολα προςβάςιμο μζςω τθσ εξόδου Kagran του 
αυτοκινθτόδρομου Α22.  

 

Roomz Wien Prater  4* sup 

Σο roomz Vienna Prater άνοιξε πρόςφατα τον Ιοφνιο του 2018 και βρίςκεται ςε μια ιδανικι τοποκεςία κοντά ςτο κζντρο 
τθσ πόλθσ και ςτο πάρκο αναψυχισ Prater τθσ Βιζννθσ με τθν τεράςτια ρόδα του λοφνα παρκ, ενϊ παρζχει εξαιρετικζσ 
ςυγκοινωνιακζσ ςυνδζςεισ. Αυτό το νζο αςτικό ξενοδοχείο προςφζρει δωρεάν WiFi και γυμναςτιριο. Σα δωμάτια του 
roomz Vienna Prater διακζτουν επιφάνεια εργαςίασ, τθλεόραςθ επίπεδθσ οκόνθσ, ιδιωτικό μπάνιο και κλιματιςμό. 
Οριςμζνα ζχουν μπαλκόνι. Όλα περιλαμβάνουν ντουλάπα. Κακθμερινά ςερβίρεται μπουφζσ πρωινοφ, ενϊ μπορείτε να 
απολαφςετε γεφματα ςτισ εγκαταςτάςεισ. Σο ςυνεδριακό κζντρο Messe Wien απζχει 14 λεπτά με τα πόδια από το 
κατάλυμα. Σο διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ Βιζννθσ βρίςκεται 17χλμ. μακριά.  

 

Renaissance Vienna 4* sup. 

Σο κομψό Renaissance Wien ανακαινίςτθκε και αναςχεδιάςτθκε πλιρωσ το 2015, ςυνδυάηοντασ τθ βιενζηικθ παράδοςθ 
με τισ μοντζρνεσ λεπτομζρειεσ. Παρζχεται δωρεάν Wi-Fi ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του κτθρίου, ενϊ ο ςτακμόσ Meidlinger 
Hauptstraße του μετρό (γραμμι U4) απζχει μόλισ 100 μζτρα. Σα κομψά δωμάτια και ςουίτεσ διακζτουν πολυτελι 
κλινοςκεπάςματα, μπάνιο με ντουσ ψιλισ βροχισ και δωρεάν παροχζσ για τςάι και καφζ. Οι ςουίτεσ και τα club δωμάτια 
ζχουν καφετιζρα Nespresso. Σο Renaissance Wien Hotel προςφζρει επίςθσ υπόγειεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, μοντζρνεσ 
αίκουςεσ για ςυςκζψεισ ι γάμουσ και ςπα 200μ² με ςάουνα, αίκουςα αλατιοφ, αίκουςα χαλάρωςθσ με μπαλκόνι και 
κλιματιηόμενο γυμναςτιριο. το νζο και πρωτοποριακό εςτιατόριο μπορείτε να απολαφςετε διεκνισ κουηίνα, ενϊ ςτο 



μπαρ των εγκαταςτάςεων και το lounge ςερβίρονται κοκτζιλ. Σο κζντρο τθσ πόλθσ και γνωςτά αξιοκζατα, όπωσ θ 
Naschmarkt και θ Κρατικι Όπερα τθσ Βιζννθσ είναι εφκολα προςβάςιμα μζςω τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ. Σο Παλάτι 
Schönnbrunn απζχει 1 ςτάςθ με το μετρό ι 15 λεπτά με τα πόδια.  

Austria Trend Savoyen Vienna 4* sup. 

Σο Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίςκεται δίπλα ςτο ανάκτορο Belvedere με τθ διάςθμθ ςυλλογι από πίνακεσ 
των Klimt και Schiele. Αυτό το οικολογικά πιςτοποιθμζνο ξενοδοχείο διακζτει 6όροφο αίκριο, ςφγχρονο 
ςπα/γυμναςτιριο, χϊρο ςτάκμευςθσ ςε γκαράη και δωρεάν Wi-Fi. Θ λεωφόροσ Ringstrasse και το κζντρο τθσ Βιζννθσ 
είναι προςβάςιμα ςε μόλισ 2 ςτάςεισ με το τραμ ι ςε 10 λεπτά με τα πόδια. Ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ Rennweg απζχει 
μόνο 2 λεπτά με τα πόδια και παρζχει απευκείασ ςυνδζςεισ με το Αεροδρόμιο τθσ Βιζννθσ. Όλα τα δωμάτια του Hotel 
Savoyen Vienna ζχουν επιφάνεια τουλάχιςτον 32μ², ενϊ περιλαμβάνουν αυτόνομο κλιματιςμό και κυρίδα αςφαλείασ 
μεγζκουσ φορθτοφ υπολογιςτι. Ο κακεδρικόσ ναόσ του Αγίου τεφάνου, θ Κρατικι Όπερα τθσ Βιζννθσ και διάφορα 
παραδοςιακά βιεννζηικα καφζ είναι προςβάςιμα με τα πόδια ςε 15 λεπτά. Ο Βοτανικόσ Κιποσ βρίςκεται ακριβϊσ δίπλα 
ςτο Savoyen Hotel.  

 

Mooons 4* 
 
Νζο boutique ξενοδοχείο, όπου κα ανοίξει 16/12/2019.  Σο κόνςεπτ και ο ςχεδιαςμόσ του ξενοδοχείου ζχει ςκοπό να 
αλλάξει το ξενοδοχειακό τοπίο ςτθ Βιζννθ. Με υψθλά πρότυπα ςχεδιαςμοφ και ζξυπνεσ λεπτομζρειεσ για το ςθμερινό 
επιςκζπτθ, το MOOONS κζλει να επανερμθνεφςει τθν ζννοια τθσ φιλοξενίασ ενόσ ξενοδοχείου. Περιλαμβάνει 170 
δωμάτια υψθλισ αιςκθτικισ, εςτιατόριο με διεκνι κουηίνα με κοντινό κιπο, ζνα μαγευτικό roof top bar, και fitness 
studio με κζα. Βρίςκεται κοντά ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό. Σο κζντρο τθσ Βιζννθσ απζχει μερικά λεπτά με απευκείασ 
ςφνδεςθ με το ςτακμό U1. Οι  κιποι του Μπελβεδζρε απζχουν 20’ με τα πόδια.   

 

Intercontinental Wien 5* 

τθν καρδιά τθσ Βιζννθσ, το InterContinental Wien βλζπει ςτο πάρκο Stadtpark και βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ από 
όλα τα αξιοκζατα τθσ πόλθσ. Απζχει λίγα μόλισ βιματα από τον ςτακμό Stadtpark του μετρό. Όλα τα δωμάτια ςτο Wien 
InterContinental διακζτουν υπερςφγχρονθ τεχνολογία, όπωσ τθλεόραςθ επίπεδθσ οκόνθσ, internet υψθλισ ταχφτθτασ 
και ψθφιακι τθλεόραςθ. Τπάρχουν 11 όροφοι μθ καπνιςτϊν. Παρζχονται δωμάτια για επιςκζπτεσ με κινθτικά 
προβλιματα, κατόπιν αιτιματοσ. Σο Restaurant MediterraNeo ςερβίρει διεκνείσ ςπεςιαλιτζ και παραδοςιακι βιεννζηικθ 
κουηίνα. Απολαφςτε καφζ, τςάι και βιεννζηικα αρτοςκευάςματα ςτο Café Vienna. Σο βράδυ, μπορείτε να διαςκεδάςετε 
με ηωντανι μουςικι ςτο Intermezzo Bar, το οποίο προςφζρει πολλά ουίςκι και κοκτζιλ. Σο υπερςφγχρονο γυμναςτιριο 
λειτουργεί όλο το 24ωρο. Προςφζρει ςάουνα, ατμόλουτρο, καμπίνα υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, προςωπικό γυμναςτι, 
κακϊσ και ειδικζσ περιποιιςεισ προςϊπου και ςϊματοσ. 

 

 


