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Ίνσμπουγκ

Λίμνη Τραουνζε

Σάλτσμπουργκ

Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται
η ευκαιρία να ζήσετε 2 βράδια
στο υπέροχο Σάλτσμπουργκ, να
γνωρίσετε τα Τυρολέζικα βουνά
με τα χιονοδρομικά των Vips, το
Ινσμπρουκ και 2 βράδια
στην εορταστικά στολισμένη
Βιέννη

5 ημέρες
Κίτζμπιχελ

Αυστριακό πανόραμα
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε
για μια υπέροχη διαδρομή μέσα από τη φύση της Βόρειας Αυστρίας, αφήνοντας την εθνική για να
κατευθυνθούμε προς την περιοχή του Σαλτσακάμεργκουτ με τις κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά
τοπία, αγαπημένη τοποθεσία διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της
Τέχνης. Πρώτη στάση στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη και γραφικότατη πολιτεία.
Συνεχίζοντας και περνώντας χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό
τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης ομορφιάς
χωριό Σάνκτ Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε ανάμεσα
στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, θα δούμε το Πανδοχείο του
«Άσπρου Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μοντζέε με την εκκλησία
της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια
πρώτη γνωριμία με την γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για
ξενάγηση της Βιέννης. Με τον τοπικό ξεναγό μας
θα επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα
της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε,
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο,
το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο,
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και
θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην περίφημη
πλατεία και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

2η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό παράδεισμο των VIPS, το
Kitzbühel, με εντυπωσιακά τυρολέζικα σπίτια, αλλά και κτίσματα αρχιτεκτονικής του 14ου – 15ου αιώνα,
γραφικά καφέ και σικ καταστήματα στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορείτε με το τελεφερίκ ν’ ανεβείτε
στο βουνό, όπου πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα εντυπωσιακό πανόραμα των Άλπεων.
Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη διαδρομή μέσα στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη
της Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση στην πόλη – δημιούργημα
των Αψβούργων. Θα δούμε το παλάτι της Μαρίας Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη
Λεωφόρο Μαρίας Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αφού επισκεφθούμε τους κήπους του
παλατιού Μίραμπελ και δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του χρόνια θα περάσουμε
πάνω από τον ποταμό Σάλτσαχ για να φθάσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που είναι γεμάτο με
Μπαρόκ κτίσματα και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα γραφικά σοκάκια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό
Ναό, το Αβαείο του Αγίου Πέτρου, το Ναό των Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο –
Κατοικία του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο
και θα καταλήξουμε στο φημισμένο δρόμο Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές
προσόψεις του 17ου και 18ου αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για Βιέννη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη πόλη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος στην εορταστικά στολισμένη
πόλη. Με την καθοδήγηση του συνοδού της
εκδρομής, αξιοποιήστε την τελευταία σας ημέρα
με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Εφόσον η
ώρα της πτήσης το επιτρέπει θα κάνουμε και μια
επίσκεψη στην περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν.
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα
χωρίς καμία παράλειψη

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ημέρες

Αναχ.

Σελ. 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο Βιέννης

Ξενοδοχείο Σαλτζμπουρκ

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

BELLEVUE 4* plus

AUSTRIA TREND
EUROPA 4*

395

219

545

Αερ. Εταιρία

ASTRA AIRLINES
5

5

23/12 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 09.50 - 10.50

23 /12

*

27/12 ΑΖΙ 851
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 19.25 - 22.25
INTERCONTINENTAL 5*

WYNDHAM GRAND 4*

450

245

625

BELLEVUE 4* plus

AUSTRIA TREND
EUROPA 4*

395

219

545

ASTRA AIRLINES
22/12 ΑΖΙ 950
ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00

22,23 /12

26/12 ΑΖΙ 923
ΜΠΡΑΤ - ΒΟΛΟΣ 14.15 - 17.30
Πτήσεις
από / προς το
αεροδρόμιο του
Βόλου

23/12 ΑΖΙ 852
ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00
INTERCONTINENTAL 5*

WYNDHAM GRAND 4*

450

245

625

BELLEVUE 4* plus

AUSTRIA TREND
EUROPA 4*

345

185

485

27/12 ΑΖΙ 841
ΜΠΡΑΤ-ΒΟΛΟΣ 19.25 - 22.45

ASTRA AIRLINES
5

3/1 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 11.20 - 12.20

3/1

*

7/1 ΑΖΙ 823
ΜΠΡΑΤ - ΘΕΣ 20.05 - 23.05
INTERCONTINENTAL 5*

WYNDHAM GRAND 4*

410

210

549

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε 5ΗΜ - 14ε 6ΗΜ - 16ε
7ΗΜ - 20ε 8ΗΜ - 23ε 9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

