
 
   

 

ΒΙΕΝΝΗ 
 

Ατομικό Ταξίδι στην Αρχοντική Βιέννη  
 
Η 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. 
 
 
Τι μπορείτε να κάνετε στην Βιέννη 
 

• Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση 

Στα περίχωρα της Βιέννης, υπάρχουν τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα γνωρίσετε τον Πύργο του 
Λιχτενστάιν, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, το Μάγιερλινγκ, όπου έλαβε χώρα το ερωτικό ή πολιτικό, δράμα 
του Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη Μπάντεν, όπου 
θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο για να θαυμάσουμε τη γραφική αυτή πόλη, όπως επίσης και το 
πολυσύχναστο Καζίνο, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης 
 

• Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ 

Το γραφικό Σάλτσμπουργκ βρίσκεται «φωλιασμένο» ανάμεσα σε αλπικά δέντρα στις αυστριακές Άλπεις, με 
πύργους και τρούλους να υψώνονται  τα γεμάτα δάση βουνά. Περνώντας από τους κήπους του ανακτόρου 
Μίραμπελ και τον ποταμό Salzach. , διασχίζουμε τα σοκάκια της πόλης φθάνοντας   δτο σπίτι του Μότσαρτ. 
Κατόπιν θα περάσουμε από το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγ. Πέτρου. Η πόλη 
έχει υπέροχα καφέ αλλά μπορείτε να κάνετε και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις 
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις , αφήνοντας την «μελωδία της ευτυχίας» να γίνει το 
σάουντρακ του ταξιδιού.  
 



 
 
 Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανέβουν (με το τρενάκι) στο μεσαιωνικό κάστρο Hohensalzburg, που αποτελεί το 
βασικότερο αξιοθέατο της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα συντηρημένο κάστρο της κεντρικής 
Ευρώπης του 11ου αιώνα. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και φαίνεται κυριολεκτικά από παντού, εφόσον 
είναι χτισμένο στα 119 μέτρα, από όπου μπορείτε να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά, το ποτάμι που τη διασχίζει 
και την ευρύτερη περιοχή των Άλπεων, με τις χιονισμένες κορυφές. Μαγευτική η εικόνα 
 
 
Σημείωση:   
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι NET και είναι βασισμένες στον οικονομικότερο ναύλο. Όλα τα ανωτέρω πακέτα 
είναι κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. 
 
 
Αναχωρήσεις: Ιούλιος-Αύγουστος 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Βιέννη – Αθήνα  

• 1 αποσκευή 20 κιλών ανά άτομο. 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Βιέννης. 

• 3,4 διανυκτερεύσεις στην Βιέννη ανάλογα το πακέτο της επιλογής σας 

• Πρωινό καθημερινά 

• Ξενάγηση στην Βιέννη.   

• Ελληνόφωνος  Ξεναγός κατά την διάρκεια της ξενάγησης 

• Ενημερωτικά έντυπα. 

• Φ.Π.Α 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Φόροι αεροδρομίων (150 €). 

• Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 
 

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ 

 
4 ΗΜΕΡΕΣ 

4* Ημικεντρικό  
- 

4* Κεντρικό 

365 €/άτομο  
- 

395 €/άτομο  

5 ΗΜΕΡΕΣ 
4* Ημικεντρικό  

- 
4* Κεντρικό 

410 €/άτομο  
- 

445 €/άτομο 

 
 
 


