
 

 

 

Βιέννη – Σάλτσμπουργκ – Βελιγράδι 6,7ημ 

6ημ και 7ημ αναχώρηση :  
Κάθε Σάββατο από 25/06 έως 10/09 

28Η Οκτωβρίου 7ημ 24/10 & 6ημ 25/10 
 

1η ημέρα & 2ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΉΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ  

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 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 : Λόγο του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και να 
είστε εφοδιασμένοι με νερό και κάποια ελαφριά snacks . 
 
3η ημέρα ΒΙΕΝΝΗ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΉ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΌΛΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα ακολουθήσει η πανοραμική ξενάγηση στη αυτοκρατορική 
πρωτεύουσα της Αυστρίας. 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 Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Εκκλησία του Τάματος, 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 18.00 .  

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. (Κόστος το άτομο 30€ για τους 
ενήλικες και 20€ για τα παιδιά έως 12 ετών) 

 



 

 

 

 

 

4ημέρα ΒΙΕΝΝΗ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ 
ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ  

(Κόστος το άτομο 30€ για τους ενήλικες και 20€ για τα παιδιά έως 12 ετών)  

 Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση 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 Χάλστατ, 
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 για 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 .  
Extra Tips : Για όσους δεν επιθυμούνε να συμμετέχουν στην εκδρομή σας προτείνουνε 
να επισκεφτείτε κάποια από τα δεκάδες μουσεία της Βιέννης 
 
5η ημέρα ΒΙΕΝΝΗ –ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ  
Σήμερα μας περιμένει η εξόρμησή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα 
δούμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του πρίγκιπα και διαδόχου 
της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου 
Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, με την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε 
για την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο και το πολυσύχναστο 
Καζίνο της, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα, 
βόλτες ή καφέ. Επιστροφή το μεσημέρι στη Βιέννη και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης  
 
6η ημέρα ΒΙΕΝΝΗ – ΣΕΜΠΡΟΥΝ (ΞΕΝΆΓΗΣΗ)-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αφού φορτώσουμε τις αποσκευές μας στο λεωφορείο 
θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης για τη ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του 
Schönbrunn , που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών,  πρώην θερινή κατοικία της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Η ξενάγηση μας με τον τοπικό έλληνα ξεναγό θα διαρκέσει 
περίπου 2 ώρες .Όσοι δεν επιθυμείτε να επισκεφτείτε το μουσείο ,μπορείτε να κάνετε τη βόλτα 
σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης .Μετά τη ξενάγηση μας θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και φαγητό πριν πάρουμε το δρόμο για την πρωτεύουσα της Σερβίας ,το Βελιγράδι 
.Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας  

Πληροφορία : Το κόστος εισόδου για το ανάκτορο του Σέμπρουν είναι 20€ για τους 
ενήλικες και 13€ για τα παιδιά έως 17 ετών 
 
 



 

 
 
 
 

 
7η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 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 
 

Στην 6ήμερη δεν πραγματοποιείται η 5η μέρα του προγράμματος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε Σάββατο από 25/06 έως 10/09 
28Η Οκτωβρίου 6ημ 25/10 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

EventHotel Pyramide 4*                                                    

25 λεπτά με το τραίνο από το κέντρο 
  Πρωινό 269€ 319€ 

1ο Παιδί 

149€ 
90€ 

Austria Trend  
Ananas Wien 4*                                                    

5 λεπτά με το μετρό από το κέντρο 
  Πρωινό 289€ 339€ 

1ο Παιδί 

149€ 
105€ 



 

 
 
 
 

 

Διαμονή στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* :                                       
Queens Astoria / Mr.President / Rooms 88 

 

Περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Τέσσερις (4) ή Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• 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 :30€ για τους ενήλικες και 20€ για παιδιά έως 

12 ετών  
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ : 30€ για τους ενήλικες και 20€ για 

παιδιά έως 12 ετών Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Επίναυλοι καυσίμων 5€ 

 
*Στις προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε  

 
 
 
 
 

Κάθε Σάββατο από 25/06 έως 10/09 
28Η Οκτωβρίου 7ημ 24/10  

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

EventHotel Pyramide 4*                                                    

25 λεπτά με το τραίνο από το κέντρο 
  Πρωινό 309€ 349€ 

1ο Παιδί 

169€ 
105€ 

Austria Trend  
Ananas Wien 4*                                                    

5 λεπτά με το μετρό από το κέντρο 
  Πρωινό 329€ 369€ 

1ο Παιδί 

169€ 
125€ 



 

 
 
 
 

Σημειώσεις: 
  
1. Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά 
διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 
2. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε 
ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 
3. Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 
4. Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   
5. Το τοπικό νόμισμα της Σερβίας είναι το Δηνάριο (1€ = 117,40 Δηνάρια) .Ανταλλαγή 
συναλλάγματος μπορείτε να κάνετε σε τοπικά ανταλλακτήρια 
6. Το νόμισμα της Αυστρίας είναι το Ευρώ 
 
 
*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 
Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

 
• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας 
Συμβουλευτείτε μας 

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα 
,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και Σερβία 
Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet  

• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για 
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

• Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα Στα 
ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο  

• 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   

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια 
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους . 

• Τα λεωφορεία δε δύνανται να έχουν Wi-Fi  

• 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  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας 
που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί 
μόνο συμβουλευτικά  

 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
✓ πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.) 
✓ 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 λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ 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. 

 
 
 

 


