
 

 

 
 

Βιέννη 4 ημέρες απευθείας από Ηράκλειο 
 

Αναχ. κάθε Τρίτη με Παρασκευή όλο το καλοκαίρι. 

    

 
   
Βιέννη :  Πρωτεύουσα της Αυστρίας , είναι μία πόλη στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης. Η πόλη διατηρεί τον 

αυτοκρατορικό χαρακτήρα της και αυτό είναι εμφανές, τόσο στο ιστορικό κέντρο με τα νεοκλασικά κτίρια ,αλλά και τους 

ναούς γοτθικού ρυθμού, με κύριο εκφραστή τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου , που δεσπόζει στην πλατεία 

Schwedenplatz. Επίσης  κατά μήκος της δακτυλίου λεωφόρου Ring (δαχτυλίδι) θα  συναντήσουμε τα σπουδαιότερα κτίρια 

, όπως η Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το νεογοτθικό Δημαρχείο το Εθνικό Θέατρο κ.α. 

Περιδιαβαίνοντας την πόλη θα συναντήσει κανείς υπέροχα καφέ όπως το Central η το Landtmann που προσφέρουν εκτός 

από καφέ και υπέροχα γλυκά. 



 

 

Η Βιέννη είναι γνωστή για την κουλτούρα της , ως πόλη της Μουσικής και των Τεχνών. Κατά την διάρκεια της διαμονής 

του, κάποιος μπορεί να επισκεφθεί κάποιο από τα μουσεία του ενδιαφέροντος του. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι είναι 

ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σας ενημερώσουν σχετικά. Επίσης στη Βιέννη μας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 

κονσέρτα κάθε λογής από μουσουργούς που έζησαν και δημιούργησαν το έργο του σε αυτή την εμπνευσμένη πόλη. 

Η πόλη την σημερινή εποχή συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο της πρόσωπο. Στον κεντρικό πεζόδρομο Kaertnerstrasse 

, θα συναντήσει κάποιος πολλούς οίκους μόδας, ενώ στην Mariahilferstrasse πολλά καταστήματα για μεσαία βαλάντια 

που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ένδυση και την υπόδεση. 

Ο ταξιδιώτης μπορεί να χαρεί επίσης τα υπέροχα πάρκα και του υπέροχους πεζόδρομους για βόλτες και περιπάτους σε 

όλη την πόλη , με σημείο αιχμής την περιοχή του Δούναβη που έχει αξιοποιηθεί πολύ. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τα υπέροχα εστιατόρια , που δημιουργούν μεγάλη παράδοση , όπου κανείς μπορεί να 

γευθεί κουζίνες από όλο τον πλανήτη με πρώτη και καλύτερη την περιοχή της αγοράς Naschmarkt πολύ κοντά στο κέντρο 

της πόλης. 

Βέβαια πολύ περισσότερα θα δείτε και θα ανακαλύψετε κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας , γιατί κάθε εποχή η πόλη 

έχει την μαγεία της και μας προσφέρει απλόχερα την φιλοξενία της. 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα  
 
1η  ΗΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΕΝΝΗ 
Πτήση για την αρχοντική πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Απόγευμα 
ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: BIENNH - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την ξενάγηση πόλης. Θα δούμε το Ανάκτορο Σένμπρουν. Θα θαυμάσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την 
πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. 
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Απόγευμα  ελεύθερο για να 
περπατήσετε στην Κέρντερστράσσε, να απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ στο Café Motzart ή μια ζεστή 
σοκολάτα στο γνωστό Sacher, ένα από τα πιο παλιά και διάσημα ζαχαροπλαστεία της πόλης. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Περιηγηθείτε στην οδό Μαρία Χίλφεστράσσε με τα υπέροχα πολυκαταστήματα, επισκεφθείτε τον καθεδρικό 
ναό του Αγ.Στεφάνου στο κέντρο της πόλης και τον ζωολογικό κήπο, τον καλύτερο και μεγαλύτερο της 
Ευρώπης. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο Γκρίντζιχ, την «πλάκα» της Βιέννης με τυρολέζικη 
ζωντανή μουσική και καταπληκτικούς μεζέδες. 
 
4η  ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και  στη συνέχεια αναχωρούμε για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
στο Ηράκλειο 
 



 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:                                                                                     ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Βιέννη – 
Ηράκλειο με απευθείας πτήσεις  

 3 Διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξεν/χείο 
Admiral 3* or similar με πρωινό. 

 Ξενάγηση της πόλης με Έλληνα ξεναγό 
 Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
 Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

Σημαντικές Σημείωσεις:   
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. 
 
Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ 460€ + 165€ ΦΟΡΟΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 21/6 – 24/6 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕ ΝΑΥΛΟ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 19/5/2022. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣ/ΡΙΑ ΤΟΥ 
ΤΣΑΡΤΕΡ. 

 Φόροι αεροδρομίων (+165€) 

 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη και μία 
αποσκευή 20 κιλών ανά επιβάτη +130€ 

 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων 

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο 

και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα 

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

Πτησεις 21-24/6 και κάθε εβδομάδα όλο το 
καλοκαίρι 

21/6 Ηρακλ - Βιέννη  12:20-13:50 

24/6 Βιέννη - Ηρακλ   11:50-15:15 

 
 

 
 


