
                       ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ                XRAUS 
7 Μέρες 

 

Βιέννη-Δάση Βιέννης-Γκρατς-Σάλτσμπουργκ--Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ-

Ίνσμπρουκ-Μελκ-Κοιλάδα Δούναβη 
 

Αναχωρήσεις: 3/8, 10/8, 17/8 

 

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 ξεκινάμε την ξενάγηση μας 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 περίφημο Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 

Τελειώνουμε με επίσκεψη στα ανάκτορα του Σενμπρούν. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε 

τις βόλτες σας στην πανέμορφη Βιέννη, που για ακόμη μια χρονιά κατέχει μία από τις 

ψηλότερες θέσεις στον ετήσιο κατάλογο των πόλεων, που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα 

ζωής. Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 

Μετά το πρόγευμα 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. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια ή 

για μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά μουσεία της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 

 3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΕΝΝΗ 

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για μια ολοήμερη εκδρομή στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Αυστρίας το παραμυθένιο Γκρατς, με τα θαυμάσια, επιβλητικά και πανέμορφα κάστρα του. Η 

πόλη εκτείνεται  και στις δυο πλευρές του ποταμού Μουρ και είναι γνωστή για το μεσαιωνικό 

της κέντρο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε τον 

Καθεδρικό ναό της πόλης, που αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, το Παλάτι του Eggenberg, 

το Αρχαιολογικό Μουσείο, το εντυπωσιακό μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το τεχνητό νησί 

Murinsel, που βρίσκεται στη μέση του ποταμού Μουρ και είναι μια φουτουριστική πλωτή εξέδρα 

που κατασκευάστηκε το 2003 και έχει τη μορφή ενός γιγαντιαίου κοχυλιού. 

Επιστροφή στη Βιέννη και διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, την ειδυλλιακή πόλη του 

Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του 

Σάλτσμπουργκ. Στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι Μιραμπέλ με 

τους υπέροχους κήπους, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον 

ποταμό Σάλτσαχ, τον πολύβουο πεζόδρομο Γκεντράινντεγκάσσε, το σπίτι του Μότσαρτ και τον 

επιβλητικό Καθεδρικό ναό της πόλης, χτισμένο σε ρυθμό πρώιμου Μπαρόκ με υπέροχη 

πρόσοψη. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ σας και να δοκιμάσετε ένα από τα 

περίφημα τοπικά γλυκά. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή των Λιμνών, οι οποίες προήλθαν από το 

λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες 

λίμνες περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα παραδοσιακά 

χωριουδάκια να συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι πραγματικά ή είναι η 

πινελιά ενός έξοχου ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή πόλη Σαιντ Βόλφγκανγκ, 

γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλστατ, χτισμένο στις όχθες της 

ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά της Αυστρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε τη βόλτα σας στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης και να 

κάνετε τα ψώνια σας.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 



 

 

6η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρόγευμα και  αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τιρόλο την αυθεντική πόλη του Ίνσμπρουκ, 

γνωστή για την υπέροχη αρχιτεκτονική της, αφού τα περισσότερα κτίρια του ιστορικού της 

κέντρου είναι χτισμένα σε στυλ Μπαρόκ και χρονολογούνται από τον 15ο και 16ο αιώνα. Μια 

πόλη με αυτοκρατορική ατμόσφαιρα και μνημεία της εποχής των Αψβούργων που θα σας 

εντυπωσιάσει. Μεγαλόπρεπα παλάτια και κάστρα, περίτεχνα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, 

Καθεδρικοί ναοί, μεσαιωνικές κατοικίες, συνθέτουν ένα ζωντανό μουσείο που θα απολαύσουμε 

στη σημερινή μας εκδρομή. Στη ξενάγηση θα δούμε τη χρυσή αψίδα του θριάμβου του 

Λεοπόλδου του Β', το Χόφμπουργκ με την εντυπωσιακή Ρίζενζαλ και την Χόφκιρχε με την 

επιβλητική σαρκοφάγο του Μαξιμιλιανού και τα 28 μπρούτζινα αγάλματα των Αψβούργων και 

των αξιωματούχων τους. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΕΛΚ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ – ΒΙΕΝΝΗ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη Μελκ για να επισκεφθούμε 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 και περνώντας από μεσαιωνικούς οικισμούς, αμπελώνες και 

κάστρα θα καταλήξουμε στη Βιέννη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα λίγο μετά τα μεσάνυκτα εντυπωσιασμένοι από την 

αξεπέραστη ομορφιά του Αυστριακού τοπίου. 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα. 

● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

● 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στο Βιέννη. 

● 3 βράδια διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη Σάλτσμπουργκ. 

● Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

● Τρία (3) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

● Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν. 

● Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

● Φ.Π.Α. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

● Ποτά στα φαγητά. 

● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

● Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς όμως να 

παραληφθεί καμία υπηρεσία. 

 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

3/8, 10/8, 17/8 €1.079 €1.295 €699 

 

 
Για την Ενόραση η αναχώρηση θα είναι στις 17/8 προς €960, €1150 και €620 αντίστοιχα. 

 
For Enorasis club the departure will be on 17/8 at €960, €1150 and €620 accordingly. 

 
Call Gaston, Enorasis’ Club, 0035799568223 or Tuncer, 05428807373. 


