
 

  

  

Βιέννη – 

Σάλτσμπουργκ – 

Βελιγράδι 6ημ ,  Απόκριες – 25η 

Μαρτίου – Πάσχα  

Οδικώς από Θεσσαλονίκη  
  

Ημερομηνίες εκδρομής   

22/02-27/02 - 21/03-26/03 -13/04-18/04-18/04-23/04 

  

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ,τι 
περιλαμβάνεται στην τιμή ,τι δεν περιλαμβάνεται ,οι 
προαιρετικές εκδρομές και διασκεδάσεις και σημαντικές 
πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη .Πριν  
προχωρήσετε σε κράτηση ,παρακαλώ όπως φροντίζετε να 

λύσετε όλες τις απορίες σας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω 
email με τον εκπρόσωπο του γραφείου που έχετε 
επικοινωνήσει !  

  

1η ημέρα & 2ημέρα Αναχώρηση για τη Βιέννη – Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο – πρώτη γνωριμία με την πόλη    

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00(η τελική ώρα 

θα επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες 

προ αναχώρησης)  για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες 

στάσεις στη διαδρομή περνώντας από Σκόπια, Βελιγράδι και 

Βουδαπέστη φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της 

Αυστρίας, τη μελωδική Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη  
  

Extra Tips :  

  



  

  

1)Λόγο του πολύωρο ταξιδιού σας 

προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και να είστε εφοδιασμένοι 

με νερό και κάποια ελαφριά snacks .  

2)Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση 

σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες 

περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις 

είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η 

ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία 

ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες   

  

  

  

  

  

3η ημέρα Βιέννη – Πανοραμική ξενάγηση πόλης & 

Περιπατητική Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο   

  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα ακολουθήσει η πανοραμική 

ξενάγηση στη απίστευτα όμορφα στολισμένη πόλη. Θα 

περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 

θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 

Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την 

πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το 

Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το 

Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την 

εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα θα μεταβούμε στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης ,όπου θα ξεκινήσει η περιπατητική μας 

ξενάγηση με τη βοήθεια του αρχηγού μας . Η όμορφη βόλτα μας 

ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του Hofburg 

περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα 

παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη 

Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της 

Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε την Ελληνική συνοικία 

με την ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδος και θα καταλήξουμε 

στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου θα  θαυμάσουμε την 

εντυπωσιακή του εξωτερική πρόσοψη. Χρόνος ελεύθερος για καφέ 

και φαγητό . Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε ένα υπέροχα 

βιεννέζικο σνίτσελ και να γλυκαθείτε με μια Sacher Torte σε ένα από 

τα καλύτερα καφέ της πόλης τo Café Central .Όσοι επιθυμείτε 

μπορείτε να επιστρέψετε στα ξενοδοχεία σας με το λεωφορείο στις 
17.00 .   



 

  

  

Extra tips:   

1)Η Βιέννη , πόλη της 
Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την 
μοναδική ευκαιρία το βράδυ να 
παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή 
των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ . Ρωτήστε 
τον αρχηγό σας για να σας βοηθήσει    
  

2)Για το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσουμε στα 
κρασοχώρια του Grinzing. Στα υπέροχα και ατμοσφαιρικά 
αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από τη 
βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα 
λουκάνικα, υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας 
και άφθονη μπύρα.(Σύνολο χιλιομέτρων ημέρας 100χλμ) 
(Κόστος το άτομο 35€ για τους ενήλικες και 25€ για τα παιδιά 
έως 12 ετών)   
   
4η ημέρα Βιέννη – Ημερήσια εκδρομή στις λίμνες του 

Σαλτσκάμεργκουτ ,στο Σάλτσμπουργκ και στο Χάλλστατ 

(προαιρετικά)  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση προαιρετικά για την 

εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων λιμνών του 

Σαλτσκάμεργκουτ (Salzkammergut), που περιβάλλονται από τις 

πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων, με τα υπέροχα 

παραδοσιακά χωριουδάκια να αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά 

τους. Εικόνες μοναδικές, σαν να είναι βγαλμένες από την παλέτα 

ενός ταλαντούχου ζωγράφου! Θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το 

ειδυλλιακό χωριό Χάλλστατ, χτισμένο σε μια απότομη όχθη της 

ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee), το γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν 

, γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ, χτισμένο στις όχθες της λίμνης 

Βόλφγκανγκ , καθώς και την γραφική λίμνη Φούσλζεε  .Αργότερα θα 

μεταφερθούμε στην πόλη που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός 

Μότσαρτ και γυρίστηκε η «Μελωδία της Ευτυχίας», το 

Σάλτσμπουργκ. Παραμυθένιο σκηνικό, μουσεία γεμάτα ιστορία, 

επιβλητικές όπερες, πολυτελή παλάτια, περίτεχνη αρχιτεκτονική 

που παίζει μεταξύ μπαρόκ και Αναγέννησης είναι στοιχεία που 

σίγουρα θα μας εντυπωσιάσουν στη πόλη αυτή. Θα περπατήσουμε 

με τη βοήθεια του ξεναγού μας στη πόλη για να θαυμάσουμε το 

παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον υπέροχο 

Καθεδρικό ναό Ντομ, την μικρή όπερα, το σπίτι-μουσείο του 



  

  

Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε, 

με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 

35 καμπάνες. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και καφέ .  

Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευμα . (Απόσταση Βιέννης – 

Σάλτσμπουργκ 290χλμ) (Κόστος το άτομο 45€ για τους ενήλικες και 30€ 

για τα παιδιά έως 12 ετών)  

5η ημέρα Bιέννη  -  Βελιγράδι –τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – 

πρώτη γνωριμία με την πόλη   

  

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο μας, θα 

τακτοποιήσουμε τις αποσκευές μας στο λεωφορείο και θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το μεσημεράκι θα 

ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για την πρωτεύουσα της Σερβίας ,το 

Βελιγράδι . Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας .Αν μας το επιτρέψει ο χρόνος θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία 

με την πόλη   

  

6η ημέρα Βελιγράδι – ξενάγηση πόλης – Ελλάδα    

  

 Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού φορτώσουμε τις 

αποσκευές μας στο λεωφορείο θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της 

πόλης. Η γνωριμία μας με τη "Λευκή Πόλη των Βαλκανίων" όπως 

είναι γνωστό το Βελιγράδι , θα ξεκινήσει με την πανοραμική μας 

ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου, από το περίφημο φρούριο 

Καλεμεγκτάν, σήμα κατατεθέν της πόλης, χτισμένο πάνω ακριβώς  

από τη συμβολή των ποταμών Σάβα και Δούναβη, με τη μοναδική 

θέα προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα περπατήσουμε προς 

τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα της οδού 

Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών 

με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα 

εμπορικά μαγαζιά αλλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Στη 

συνέχεια θα προχωρήσουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές του 

Βελιγραδίου για να επισκεφτούμε το "σπίτι των λουλουδιών", το 

μαυσωλείο του Τίτο και θα συνεχίσουμε για να φθάσουμε στο Ναό 

του Αγίου Σάββα, μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες στο 

κόσμο. Η περιήγηση μας τελειώνει με τη γνωστή πλατεία Σλάβια, 

για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, 

το κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την Πλατεία 

της Δημοκρατίας. Λίγος ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια 

περίπου παίρνουμε το δρόμο προς στην Ελλάδα .Με τις 

απαραίτητες στάσεις θα φθάσουμε στις πόλεις μας  



 

  

  

Κόστος μεταφοράς από τον Βόλο, 
Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, 

Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή  
  

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.00  

 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.15  

 

Αναχώρηση από Βέροια (Πρατήριο BP)20.00  

 

Αναχώρηση από Κοζάνη (Ρολόι)19.00  

 

Αναχώρηση από Καβάλα (Νοσοκομείο Αγίου Σύλλα)19.00  

 

Αναχώρηση από Λάρισα (Νέος Νιαβή)19.00  

 

Αναχώρηση από Βόλο (Δημαρχείο)17.45  

 
  
*Τα  μονόκλινα και τρίκλινα δωμάτια προσφέρονται κατόπιν ζήτησης   

  

 

Βιέννη – Σάλτσμπουργκ – Βελιγράδι 6ημ , 

Απόκριες – 25η Μαρτίου-Πάσχα 

22/02-27/02 - 21/03-26/03 -13/04-18/04-18/04-23/04 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 

Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Ibis Wien City 3* ή 

παρόμοιο 
Πρωινό 335€ 355€ 229€ 115€ 

Austria Trend Hotel 

Ananas 4* ή 

παρόμοιο 

Πρωινό  359€ 369€ 249€  125€ 

Διαμονή στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* : Queens Astoria / Belgrade City / Rooms88 Ή 

παρόμοιο 

Οι αναχωρήσεις του Πάσχα έχουνε επιβάρυνση + 30€ /άτομο 



  

  

Διαμονή στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* :                                        

Queens Astoria / Belgrade City / Rooms 88  

Ή παρόμοιο   
  

  

Περιλαμβάνονται:   

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες 

οδηγούς  

• Τέσσερις (4))διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία   

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας  

• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  

• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκδρομής  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης   

  

Δεν Περιλαμβάνονται:  

   

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 20€ το άτομο  

• Δείπνο στα κρασοχώρια του Grinzing :35€ για τους ενήλικες 

και 25€ για παιδιά έως 12 ετών   

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους  

• Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ : 45€ για 

τους ενήλικες και 30€ για παιδιά έως 12 ετών   

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους  

  

*Στις προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικό να 

συμμετέχετε   

  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Σημειώσεις:  

   

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς 

να παραληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην 

εκδρομή  

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου 
τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη  

• Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες    

  

*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα 

ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη  
   

 

  

Σημαντικές σημειώσεις :  

  

• Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, 

Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ 

ανά άτομο/ανά διαδρομή.  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές 

δραστηριότητες   

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει 

ελάχιστο αριθμό συμμετοχών   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την 

πιστωτική σας κάρτα   

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους 

υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να 

φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα   

.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά   

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή 
που σας εξυπηρέτησε  

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή 

θεάματα ,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η 

αύξηση επιβαρύνει τον πελάτη   

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών  



  

  

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε 

ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή   

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου 

τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι 

προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη(Εξαιρούνται τα σώματα 

ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι 

πάντα προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη)  

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη 

αντιστρόφως είναι κατά μ.ο.17 έως 20 ώρες ανάλογα τις 

καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις 

καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες   

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με 

τις ανάγκες σας Συμβουλευτείτε μας  

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις 

απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο 

κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται 

η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – 

περιηγήσεων    

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο 

,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες 

χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά   

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής 

νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για 

καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα 

και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν 

είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από 
τις καθαρίστριες στις τουαλέτες   

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας 

στο λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως   

  

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής :  

  

 Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με 
τις τρεις τρόπους   

  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά 

,χρεωστική ή πιστωτική κάρτα   



 

  

Β)ηλεκτρονικά με του 

online συστήματός 

μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 

ασφαλές περιβάλλον 

τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 

λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 

Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank   

Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και 

συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο 

email σας .Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό 

λογαριασμό  
  

  

  

  

 Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 
άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα   

  

 Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης 

,χωρίς πρότερη από εμάς ενόχληση   

  

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   :  

  

 Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη 

λήψη και υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης 

συμμετοχής ,σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εκκρεμή   

 Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες 

το λαμβάνεται με email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας   

 Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες 

προ πτήσεων   

  

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά)  

  

  Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
πριν την αναχώρηση.   

  Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19).  

  Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .  

  Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών .  



  

  

  Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων 
μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου  

  Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας 

απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων.  

  Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του 

ταξιδιού του.  

  Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , 

διάγνωση κ.α).  

  Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου.  

  Έξοδα για νομική υποστήριξη.  

 

 

 

 

 

 

  Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του 
Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται.  

  Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής.  

  Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου.  


