
ΠράγαΠράγα -- ΒιέννηΒιέννη
ΤσέσκυΤσέσκυ ΚρουμλόβΚρουμλόβ,, ΚάρλοβυΚάρλοβυ ΒάρυΒάρυ,,

ΔάσηΔάση ΒιέννηςΒιέννης,, ΜάγιερλινγκΜάγιερλινγκ,, ΜπάντενΜπάντεν

((ΣάλτσμπουργκΣάλτσμπουργκ,, ΔρέσδηΔρέσδη))

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί στους δρόμους δύο πανέμορφων κεντροευρωπαϊκών
πρωτευουσών με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική και την υπέροχη ατμόσφαιρα.

Να θαυμάσουμε πόλεις και κωμοπόλεις που τις διαρρέει ο Δούναβης ή ο Μολδάβας, να
εξερευνήσουμε μεσαιωνικές καστροπολιτείες, να γνωρίσουμε κοσμικές λουτροπόλεις, να δούμε
επιβλητικά ανάκτορα, μεγαλοπρεπείς Καθεδρικούς ναούς, πλούσια μουσεία, πανέμορφα μνημεία
και υπέροχα πάρκα.
Να ακούσουμε γνώριμες μελωδίες του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους, να
παρακολουθήσουμε παραστάσεις Μαύρου Θεάτρου, να αγοράσουμε κομψά χειροτεχνήματα, να
επισκεφθούμε φημισμένα καφέ με "άρωμα" ιστορίας, να γευτούμε θεσπέσια εδέσματα και γλυκά.

Να επισκεφθούμε τις πανέμορφες ΧριστουγεννιάτικεςΧριστουγεννιάτικες αγορέςαγορές,, να περπατήσουμε στους

εκπληκτικά στολισμένους δρόμους με τα χιλιάδες λαμπιόνια, να πιούμε ένα Gluhwein - αυτό το
ζεστό κόκκινο γλυκό κρασί με τα ξυλάκια κανέλας, τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια.



Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AUSTRIAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα

και βραδινή από Βιέννη - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα

Ξενάγηση στην αρχοντική αυστριακή πρωτεύουσαΒιέννη και χρόνος επαρκής για να χαρούμε την πόλη

και να επισκεφθούμε τα περίφημα καφέ της με…"άρωμα" ιστορίας

 Επίσκεψη στα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση

Επίσκεψη στο κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του διαδόχου της

Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Ροδόλφου με την βαρόνηΜαρίαΒετσέραστην περιοχή τουΜάγιερλινγκ

Επίσκεψη στην ιστορική και κοσμοπολίτικη λουτρόποληΜπάντεν

Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, τηνΠράγα, με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της

Εκδρομή στην πανέμορφη λουτρόποληΚάρλοβυ Βάρυ

Επίσκεψη στο μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη καστροπολιτείαΤσέσκυ Κρουμλόβ
 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με την ποιότητα Manessis
Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας



1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη
με AUSTRIAN. Άφιξη και ξενάγηση στην
πανέμορφη πρωτεύουσα της Αυστρίας, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε την περίφημη
κρατική Όπερα της Βιέννης, το γοτθικού ρυθμού
Δημαρχείο, το Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο
το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη
πρόσοψη, την εντυπωσιακή Φοτίφκιρχε, τα
ανάκτορα Χόφμπουργκ (Hofburg), τον γοτθικού
ρυθμού Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ARCOTEL KAISSWERWASSER 4*
(https://kaiserwasser.arcotel.com/de) ή παρόμοιο.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της
Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Σήμερα μας περιμένουν τα
χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτος
μας σταθμός το μοναστήρι του Τιμίου
Σταυρού, γνωστό για την υπέροχη τοποθεσία
του και την πλούσια αρχιτεκτονική του. Στην
περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το
κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό
ειδύλλιο του Ροδόλφου, μοναχογιού του
αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της
αυτοκράτειρας Σίσυ και διαδόχου στην
Αυστροουγγρική αυτοκρατορία, με την
17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Η
καταπράσινη διαδρομή μας θα μας οδηγήσει
στην ιστορική λουτρόπολη Μπάντεν, γνωστή
για τις ιαματικές της πηγές και τον
κοσμοπολίτικο αέρα της. Ελεύθερος χρόνος
και επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση

https://kaiserwasser.arcotel.com/de
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82


3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γενέτειρα του
Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας". Το όνομα
Σάλτσμπουργκ σημαίνει "Κάστρο του Αλατιού", καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του δύναμη
στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια
αυτή πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία, θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell, εξωτερικά) με τους
εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του, ενώ, αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach) από τη γέφυρα
Μάκαρτστεγκ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα
διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό
κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με
πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής
μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με
ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βιέννη - Πράγα,
Ξενάγηση πόλης και Καστρούπολης
Πρωινή αναχώρηση για την Πράγα. Φθάνοντας θα
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην Παλιά Πόλη
(Stare Mesto), η οποία θα σας μαγέψει με την
ομορφιά της, την ατμόσφαιρα που αποπνέει και
την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το περίφημο
Αστρονομικό Ρολόι του 15ου αιώνα και τους
Δώδεκα Αποστόλους να "παρελαύνουν" ανά μία
ώρα από τα δύο μικρά μπλε παράθυρα κάτω από
τη στέγη του ρολογιού, τον ύψους 65 μέτρων
Πύργο της Πυρίτιδας, την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου και την μήκους 620 μέτρων πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα πάνω
από τον ποταμό Μολδάβα (Βλτάβα). Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε την Καστρούπολη, όπου θα
δούμε το εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό
του Αγίου Βίτου, το παλάτι, το χρυσό δρομάκι των
αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VIENNA HOUSE
DIPLOMAT PRAGUE 4* (www.viennahouse.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.

http://www.viennahouse.com


5η μέρα: Πράγα, Εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy
Vary/Karlsbad, 110 χιλιόμετρα), με τις
φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο
αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από τον
αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε
καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των
τεχνών και της πολιτικής - διάσημοι
επισκέπτες του υπήρξαν ο τσάρος Πέτρος ο
Μέγας, ο Γκαίτε, ο Πούσκιν, ο Μπετόβεν, ο
Μπαχ, ο Βάγκνερ, ο Μαρξ κ.ά. Κατά τη
διάρκεια της ξενάγησής μας θα
εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της
κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης
αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς τρούλους και να απολαύσετε τον
καφέ σας στο υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 18ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Πράγα. Για το
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου, που στηρίζεται στην παντομίμα
και τον εκπληκτικό συντονισμό των ηθοποιών - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο στην Πράγα - ή να διασκεδάσετε σε
κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης. Διανυκτέρευση.



6η μέρα: Πράγα, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Εκδρομή στη Δρέσδη
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την Δρέσδη, που βρίσκεται στις
όχθες του ποταμού Έλβα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε τα
μεγαλοπρεπή μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, που φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα και επιστροφή στη Πράγα. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Βιέννη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μεσαιωνικό
διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη
καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ
(Český Krumlov) - ονομασία που
προέρχεται από το λατινικό
Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική
Κρουμπενόουε. Κτισμένο γύρω στο
1250 σε μια μαγευτική τοποθεσία στην
καμπή του Μολδάβα, το κάστρο - το
οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα
της Βοημίας - κατοικείτο μέχρι τα μέσα
του 19ου αιώνα. Το 1950 περιήλθε
στο τσέχικο κράτος και ανακηρύχθηκε
Εθνικό Μνημείο. Αργότερα
συμπεριελήφθη στον κατάλογο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Φθάνοντας, θα δούμε
τα σημαντικότερα αξιοθέατά του,
όπως την πλατεία της παλιάς πόλης,
την εκκλησία του Αγίου Βίτου κ.ά. και
θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του, για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα. Εδώ, θα βρείτε
καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βιέννης, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα.

ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.



ΑναχώρησηΑναχώρηση:: 2233 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 77 μέρεςμέρες

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN AIRLINES

Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά

Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

αναγράφονται στο πρόγραμμα

Ξενάγηση στην πόλη της Πράγας και στην πόλη
της Βιέννης με επίσημο ξεναγό

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check

point, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται

ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο 645

3ο άτομο έως 12 ετών 545

Μονόκλινο 895

Οι πτήσεις μας με

AUSTRIAN AIRLINES

1η μέρα OS 804
OS 802 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 07:15 - 08:30

13:25 - 12:20

7η μέρα OS 803 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 22:05 - 01:10
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