
 

   

 
29/12-2/1/2023    5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις 

• ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1η ηµέρα 29/12/22: ΒΙΕΝΝΗ / ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ 
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο το πρωί με προορισμό τη μελωδική πόλη της Βιέννης. Άφιξη, και άμεση 

επιβίβαση στα λεωφορεία για να ξεκινήσει το πρόγραμμά μας, Θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας 

Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε 

και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 

Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, την 

Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την 

ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Η Βιέννη είναι μια μαγική πόλη για 

όσους έχουν ρομαντική διάθεση, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία. Περιπλανηθείτε στους 

δρόμους της, δείτε τις βιτρίνες, πιείτε ζεστό κρασί στο δρόμο, επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου, το μπαρόκ παλάτι Schönbrunn ή το Hofburg, το Αυτοκρατορικό Παλάτι. Παρακολουθήστε κάποια 
παράσταση όπερας ή μπαλέτου και θαυμάστε τη μεγαλόπρεπη αρχιτεκτονική ολόκληρης της πόλης.  Έπειτα 

μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα 30/12/22: ΒΙΕΝΝΗ- ΣΑΛΣΤΜΠΟΥΡΓΚ / 252 χλμ o/w  

Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό το αυτοκρατορικό  Σάλτσμπουργκ. Φθάνοντας στην πόλη της «Μελωδίας 
της Ευτυχίας», θα δούμε το Ναό του Αγ. Πέτρου με το περίφημο εκκλησιαστικό όργανο, το σπίτι που γεννήθηκε ο 

Μότσαρτ (Mozarts Geburtstaghaus), με τα πρώτα προσωπικά του αντικείμενα και χειρόγραφα, το σπίτι που έζησε 

κατόπιν (Μozarts Wohnhaus), την εκκλησία των Φραγκισκανών, τα ανάκτορα Mirabell (Μιραμπέλ) με τους 

πανέμορφους κήπους καθώς επίσης και το σπίτι του Χερμπερτ Φον Κάραγιαν στις όχθες του Salzach. Κατόπιν 

είστε ελεύθεροι να περιπλανηθείτε στην υπαίθρια αγορά του Σάλτσμπουργκ, να δοκιμάσετε άγρια μούρα και 

φράουλες ή ακόμα ένα λαχταριστό βιεννέζικο λουκάνικο. Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 
 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! 

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕARLY BOOKING 
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΕΩΣ ΚΑΙ 25/11/22 
BLACK FRIDAY  
ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 



 
 
3η ημέρα 31/12/22: ΒΙΕΝΝΗ –ΠΟΛΗ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BAXAOY ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΣ 60χλμ οw) 

    
Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο και ελεύθερος χρόνος για μια επίσκεψη στην όμορφη αγορά της Βιέννης, η 

εναλλακτικά σε κάποια από τα πάμπολλα και εξαιρετικά μουσεία που αυτή διαθέτει ή όπου επιθυμείτε να πάτε . 

Έπειτα θα επισκεφθούμε τον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσμου! Ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης,  

Tiergarten Schönbrunn, δίπλα στο διάσημο παλάτι του  Schönbrunn, φτιάχτηκε το 1752 και είναι ο  
παλαιότερος ζωολογικός κήπος στον κόσμο. Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία είναι και από τους ομορφότερους 

κήπους. Στο χώρο υπήρχε ένας μικρός ζωολογικός κήπος, που άνηκε στους αυτοκράτορες της Αυστρίας, από το 

1540 αλλά άνοιξε για το κοινό το 1779. Ο κήπος φιλοξενεί περισσότερα από 500 είδη ζώων, μερικά πολύ 

σπάνια και υπό εξαφάνιση. Μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της Βιέννης είναι μια περιήγηση στο 

συναρπαστικό κόσμο των ζώων από κάθε ήπειρο.Είναι από τους πολύ λίγους ζωολογικούς κήπους παγκοσμίως 

που φιλοξενούν γιγάντια πάντα. Υπάρχει μεγάλο ενυδρείο με πολλά είδη ψαριών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα 
τροπικά ψάρια με τα υπέροχα έντονα χρώματα τους. Υπάρχει επίσης μεγάλη συλλογή από αμφίβια και ερπετά, 

όπως ανακόντα, χελώνες και παράξενοι βάτραχοι! Χρόνος ελεύθερος μεταφορά στο ξενοδοχείο . 

Ή προαιρετικά BAXAOY ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΡΕΜΣ 60 χλμ οw)Πρόγευμα και σήμερα ελεύθερη μέρα για να πάτε στο 

κέντρο της Βιέννης και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο της, όπου στην πλατεία του βρίσκεται μια από τις πιο 

διάσημες Χριστουγεννιάτικες Αγορές τις Ευρώπης. Περιπλανηθείτε στους γραφικούς πάγκους, αγοράστε 
παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια, γευτείτε Gluhwein και όλα τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά και άλλες 

πικάντικές παραδοσιακές λιχουδιές όπως λουκάνικα, πατάτες κάστανα κ.λ.π. Ελεύθερος χρόνος. Εναλλακτικά 

για όσους επιθυμούν να ξεφύγουν από την πόλη, προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο Μελκ την κοιλάδα 

του Βάχαου και την πόλη Κρεμς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πιο όμορφη περιοχή του 

κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάμε με την 

επίσκεψη στο περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη 
βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο 

εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα 

διασχίσουμε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βαχάου, το πιο στενό πέρασμα του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. 

Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς από αμπελώνες και κάστρα θα 

καταλήξουμε στην γραφική πόλη Κρεμς, την αρχαιότερη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα 
μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση.  

 

Πρόταση μας: ακολουθήστε τις προτάσεις του αρχηγού σας για το γκαλά σας . Διανυκτέρευση 

 

5η ημέρα 01/01/23: ΒΙΕΝΝΗ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΕΝΗΛΙΚΑΣ 

25Ε/ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ) 79χλμ o/w 
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, 

άφιξη εκεί και το πρόγραμμα μας ξεκινάει με την 

ξενάγηση πόλεως στην οποία θα έχουμε την 

ευκαιρία να δούμε πάνω από όλα το μεσαιωνικό 

κάστρο που δεσπόζει πάνω στη πόλη, την Βουλή 

και την παλιά πόλη. Επίσκεψη στο Σλάβιν- 
κοιμητήριο του 2ου παγκοσμίου πολέμου. 

Ακολουθεί  το θερινό παλάτι Μ. Θειρεσίας και 

Ιωσήφ, και ο  καθεδρικός ναός του Σεν Μάρτιν 

όπου έγινε η στέψη των Ούγγρων βασιλιάδων. 

Τελειώνοντας την ξενάγηση μας θα περάσουμε 
από το ιστορικό κτίριο της Σλοβάκικης φιλαρμονικής και το παλάτι Γκρασάλκοβιτς που είναι σήμερα η 

πρωθυπουργική κατοικία. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 

 

6η ημέρα 02/01/23: ΒΙΕΝΝΗ  – ΠΡΑΓΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΡΑΓΑΣ – (331 χλμ ) πτήση επιστροφής 

Πρόγευμα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αποχαιρετάμε με τις καλύτερες εντυπώσεις τη Βιέννη. Αναχώρηση για 

Πράγα, άφιξη και σύντομη γνωριμία με την πόλη: Θα δούμε το μικρό μέρος, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα 
περπατήσουμε στην αγαλματοστόλιστη Γέφυρα του Καρόλου η οποία ενώνει το μικρό μέρος με την παλιά πόλη, 



 
θα δούμε το διάσημο αστρονομικό ρολόι, το παλιό δημαρχείο και την πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος 

ελεύθερος . Έπειτα μεταφορά για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής αργά το απόγευμα. 

 
 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ GALA ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Το πακέτο περιλαμβάνει :  

• Ναυλωμένη πτήση τσάρτερ   

• Διαμονή σε  ξενοδοχείο της επιλογής σας 

• είναι δωρεάν  

• Περιλαμβάνεται η ξενάγηση στην Πόλη της Βιέννης 

• ΔΩΡΟ η εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ  

•  Πρωινό μπουφέ καθημερινά   

• Μεταφορές ανά ημέρα όπως απαιτεί το πρόγραμμα με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Ξεναγήσεις και εκδρομές Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με έμπειρους ελληνόφωνους τοπικούς 
συνοδούς  

• Αρχηγός  - Συνοδός του γραφείου μας  
 
 
Το πακέτο δεν  περιλαμβάνει :  

• Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. μουσεία, ναοί κλπ)  

• Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα 

• Ολοήμερη εκδρομή στην Μπρατισλάβα 

• Φόροι αεροδρομίου & 1μικρή χειραποσκευή 5 κιλών & προ κράτηση θέσης  σε συγκεκριμένες 
σειρές διαθέσιμες & Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών (παραδίδεται στο γκισέ του check in) & 
Δωρεάν check in από το γραφείο μας,  το άτομο195€ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
➢ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
➢ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%  
➢ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
➢ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

 
 
 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ   
➢ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΑ- ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

➢ ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ   

➢ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το άτομο στο δίκλινο  
 

ΠΑΙΔΙ  
Επιβάρυνση  
Σε μονόκλινο 

δωμάτιο 
 

HOTEL BELLEVUE 4* 
 (KENTΡΙΚΟ) 

755€ BΒ - - 

MERCURE WIEN ZENTUM 
4* 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ) 

870€ ΒΒ - - 



 
➢ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.****ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.*** ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚA 
 
 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


