
 

 

Αυστριακό Πανόραμα - Βιέννη - Βουδαπέστη  

7 μέρες 
 

1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη (990 χλμ.) 
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 21:00 για τα σύνορα Ευζώνων Διασχίζοντας τη Σερβία 

και με ενδιάμεσους σταθμούς για καφέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημέρι στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

ξεκούραση και για όσους επιθυμούν αναχώρηση για το Χριστουγεννιάτικο δείπνο με τσιγγάνικα  βιολιά. Αργά το βράδυ επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, στην πόλη που χωρίζεται από το Δούναβη, στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα 

των Λεόντων, το πανέμορφο νησάκι της Μαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον 

Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του Mατίας στη Βούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Θα τελειώσουμε την 

ξενάγηση με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, όπου θα θαυμάσουμε το άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του 

Παγκόσμιου πόλεμου. Χρόνος ελεύθερος για μια (προαιρετική) απολαυστική κρουαζιέρα στο Δούναβη.  

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (ξενάγηση πόλης) (240 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 

περιηγηθούμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 

Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 

Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 

καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) την παρακολούθηση κοντσέρτου Κλασσικής Μουσικής.  

5η ημέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκαμεργκουτ – Σάλτσμπουργκ (270 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, 

θα περάσουμε μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee στις όχθες της οποίας 

θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το μοναδικό «κάστρο αλατιού» 

το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής, της οποίας την ατμόσφαιρα μπορείτε 

να βιώσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Εδώ θα επισκεφτούμε τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα 

στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 

Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 

σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. 

6η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ (400 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη παραμυθένια ιστορική πόλη του Κίτσμπουελ, το γνωστότερο χιονοδρομικό θέρετρο της Αυστρίας, 

που βρίσκεται μέσα σε μια δασωμένη κοιλάδα. Θα θαυμάσουμε τα τοπικά αξιοθέατα, δύο ιστορικές εκκλησίες καθώς και αρκετές 

σειρές ωραίων χωριάτικων σπιτιών µε φωτεινά χρώματα του 16ου και 17ου αιώνα. Το ωραιότερο θέαμα το καλοκαίρι είναι ο 

Αλπικός Ανθόκηπος µε πάνω από 120 διαφορετικά είδη και τα ζωγραφισμένα αρχοντικά σπίτια στη παλιά πόλη. Συνεχίσουμε για 

τη Λιουμπλιάνα, την εντυπωσιακή Σλοβένικη πρωτεύουσα, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, ένα μείγμα από 

μπαρόκ, αναγεννησιακά και Αrt Nouveau κτίρια, κάτω από την επιβλητική σκιά του Μεσαιωνικού της κάστρου. Χρόνος ελεύθερος 

για αγορές και βόλτα. Η ημέρα θα καταλήξει στην Κροατία και την πρωτεύουσά της, το Ζάγκρεμπ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και μια γνωριμία με τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 

7η ημέρα: Ζάγκρεμπ – Θεσσαλονίκη (980 χλμ.) 
Πρωινό και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφές και φαγητό, άφιξη αργά το βράδυ στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

 

Τιμοκατάλογος Εκδρομής 

 

***Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με κρασί και τσιγγάνικα βιολιά Τιμή ενήλικα 40 € - 

Τιμή παιδιού 2-12 ετών 30 € 

Εκδρομή Ημ. Αναχ. 
Ξενοδοχεία 

τοποθεσία 

Early Booking 

έως 30/11/2019 

Τιμή ατόμου σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Παιδί 

2-12 ετών 
Διατροφή 

 

Αυστριακό Πανόραμα 

Βιέννη - Βουδαπέστη 

(Βραδινή αναχώρηση)  

 

 

7 

 

 
21/12 

23/12 

Danubius Flamengo 4*/ Βουδαπέστη 

Ananas 4*/ Βιέννη 

Ibis Salzburg Nord 3*/ Σάλτσμπουργκ 

Laguna Zagreb 3*/ Ζάγκρεμπ 

or Similar 

 
 

329 € 

 

 
359 € 

 

 
+ 149 € 

 

 
159 € 

 

 
Πρωινό 

*** 


