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                                     ΒΙΕΝΝΗ                            ΧRVIE 

5 Μέρες 
 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 22/8 
 

Με απευθείας πτήσεις των Αυστριακών Αερογραμμών  
Λάρνακα - Βιέννη  OS 836        06:25 - 08:45 
Βιέννη - Λάρνακα  OS 835     20:35 - 00:40+1 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή 
και ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από την περίφημη Ρίνγκστρασε για να θαυμάσουμε 
την Όπερα και τα χειμερινά Ανάκτορα, το ελληνοπρεπές Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την 
ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Τελειώνουμε με επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και το απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΕΛΚ – ΚΡΕΜΣ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στις πανέμορφες πόλεις 
Μελκ και Κρεμς. Στη πόλη Μελκ μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο μοναστηριακό 
συγκρότημα του Μελκ, την βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών, καθώς και μια από τις πιο 
εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια ακολουθώντας τη ροή 
του Δούναβη θα καταλήξουμε στην πόλη Κρεμς, την αρχαιότερη της Κάτω Αυστρίας για ένα 
περίπατο στο πανέμορφο ιστορικό της κέντρο. Επιστροφή στη Βιέννη και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της Βιέννης και κάντε τα 
ψώνια σας. Οι λάτρεις της τέχνης θα ενθουσιαστούν με τα μουσεία Albertina και Belveder όπου 
φιλοξενεί κορυφαία έργα τέχνης του Μεσαίωνα, της Μπαρόκ εποχής αλλά και του 20ου αιώνα. 
Ακόμη μπορείτε να επισκεφθείτε τον περίφημο ζωολογικό κήπο της Βιέννης που φτιάχτηκε το 
1752. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για μια προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ όπου 
θα δείτε μεταξύ άλλων το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους, που ανήκει στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον ποταμό Σάλτσαχ, το σπίτι του Μότσαρτ και τον 
επιβλητικό Καθεδρικό ναό της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία σας ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα δάση. Θα επισκεφθούμε τον Πύργο της οικογένειας 
Lichtenstein, το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το φημισμένο πρώην κυνηγετικό περίπτερο 
του Μάγιερλινγκ.  Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Μπάντεν όπου μπορείτε να 
απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.  
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βιέννη–Λάρνακα. 



● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
● Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* 
● Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 
● Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό.  
● Φ.Π.Α. 
 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
● Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
Σημειώσεις: 
♦ Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο, εάν  

υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με πληρωμή επιτόπου. 
♦ Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε. 
 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 17/7, 24/7, 31/7 €639 €795 €449 

7/8, 14/8, 22/8 €669 €825 €479 

 


