
 

 

 
Βιέννη, η αυτοκρατορική πόλη 4ημ & 5ημ, 
Κάθε εβδομάδα, αεροπορικώς από Κύπρο 

 
Κάθε Πέμπτη 4ημ  

από 15/09 έως 20/10 & 03/11-15/12 
από 12/01 έως 17/03 

 
Κάθε Σάββατo 5ημ  

από 17/09 έως 22/10 & 05/11-17/12 
από 14/01 έως 19/03 

 
 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε 

να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν 

πτήσεις 

 
1η ημέρα Πτήση στη Βιέννη – ξενάγηση πόλης – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και με τη βοήθεια του 
τοπικού μας ξεναγού ,θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε τα 
θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σένμπρουν (εξωτερικός χόρος), 
που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε την 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 Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ 
Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα 
περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . 

 

 

 



 

 

 

2η ημέρα Βιέννη – Ξενάγηση στο Ανάκτορο Σέμπρουν &  Δάση Μάγερλινγκ – 
Μπάντεν (προαιρετικά) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια προαιρετικά θα αναχωρήσουμε για τα 
χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Στην περιοχή του Μάγερλινγκ 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 τη 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. 
Συνεχίζουμε για την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο 
.Επιστροφή στη Βιέννη και 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 
.Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο  

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 35€ για τους 
ενήλικες και 25€ για τα παιδιά έως 12 ετών) 
 
3η ημέρα Βιέννη – Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στις λίμνες του  Σαλτσκάμεργκουτ 
και στο Σάλτσμπουργκ 

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 . 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

4η ημέρα Bιέννη - Ελεύθερη ημέρα 

Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε προαιρετικά ένα από τα πολυάριθμα 
μουσεία της Βιέννης ή τη μοναδική πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα 
των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ και Βαν Γκόγκ ή το μουσείο Αλμπερτίνα, ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60,000 
πίνακες ζωγραφικής ή και το Μuseums Quartier "MQ" με παγκοσμίου ενδιαφέροντος 
εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας - Μουσείο Καπνού, το 
Μουσείο Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, την Kunsthalle Wien και 
το Κέντρο Μαθηματικών, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα του 
κόσμου. 

5η ημέρα Βιέννη- πτήση επιστροφής  

Πρωινό , χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την 

πτήση επιστροφής . 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κάθε Πέμπτη 4ημ  
από 15/09 έως 20/10 & 03/11-15/12 

από 12/01 έως 17/03 

Ξενοδοχεία  
Early 

Booking 
Κανονικές 

Τιμές 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

ibis Wien Mariahilf  
3*,ημικεντρικό 

245 € 345 € 179€ 
Ενδεικτικά δρομολόγια   

 
Λάρνακα-Βιέννη  

11.00-13.25 
 

Βιέννη -Λάρνακα 
20.40-00.40  

Hotel Mercure Wien 
City 4*,Κεντρικό 

299 € 399 € 239€ 

Hilton Vienna Park 
5*,Κεντρικό 

349 € 449 € 299€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 100€ το άτομο  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=4c77afc9a299214c23ab0dc2751aef53&id=6331&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=99223&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=99223&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=6323&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 
 
 
 

 

 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν: 

 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Austrian /Ryanair /Wizzair για το 

δρομολόγιο Λάρνακα – Βιέννη – Λάρνακα 
• Mία χειραποσκευή ανά άτομο 8 ή 10 κιλών,ανάλογα με την εταιρεία. 
• Mεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Βιέννης 
• Ξενάγηση πόλης 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 

• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες 

• Δημοτικοί φόροι 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

 

 

 

Κάθε Σάββατo 5ημ  
από 17/09 έως 22/10 & 05/11-17/12 

από 14/01 έως 19/03 
Ξενοδοχεία  

Early 
Booking 

Κανονικές 
Τιμές 

Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

ibis Wien Mariahilf  
3*,ημικεντρικό 

295 € 395 € 219€  
 

Ενδεικτικά δρομολόγια  

  
Λάρνακα-Βιέννη  

11.00-13.25 
 

Βιέννη -Λάρνακα 
20.40-00.40  

Hotel Mercure Wien 
City 4*,Κεντρικό 369 € 469 € 289€ 

Hilton Vienna Park 
5*,Κεντρικό 

409 € 509 € 349€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 100€ το άτομο  

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=4c77afc9a299214c23ab0dc2751aef53&id=6331&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=99223&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=99223&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=a845a4f509329f9045df5c03bef97221&id=6323&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 
 

Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς ναύλους και 
προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης τιμών, θα υπάρχει 
επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης πραγματοποιούνται 
ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• 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  

 
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 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 
σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή 
επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την 
εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 

➢ 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 των χρημάτων σας 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 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. 

 
 

 

 


