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Αυστρία Βαυαρία Christmas Markets 6 ημέρες | Αναλυτικό Πρόγραμμα
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ - ΓΚΡΑΤΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη .Άφιξη και κατευθυνόμαστε νότια , στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Στυρίας
το Γκρατς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να ζήσουμε την μαγεία των Χριστουγεννιάτικων αγορών στο κέντρο
της πόλης, δοκιμάζοντας εκλεκτά εδέσματα και πίνοντας ένα ποτήρι ζεστό κρασί με κανέλα .

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΚΡΑΤΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης με τον τοπικό μας ξεναγό. Θα δούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης , που αποτελεί
μνημείο κληρονομιάς της UNESCO , ένα μεσαιωνικό κέντρο με πολλά αξιοθέατα , όπως ο Καθεδρικός ναός γοτθικού ρυθμού ,το
Αρχαιολογικό Μουσείο , το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και τέλος το εντυπωσιακό παλάτι του Έγκενμπεργκ . Στη συνέχεια θα
μεταφερθούμε στην πόλη κόσμημα το εντυπωσιακά στολισμένο Χριστουγεννιάτικα , το Σάλτσμπουργκ . Αφού περάσουμε από τους
κήπους του ανακτόρου Μίραμπελ και τον ποταμό Salzach διασχίζοντας τα σοκάκια της πόλης θα επισκεφτούμε το σπίτι του
Μότσαρτ. Κατόπιν θα περιηγηθούμε στο Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος
για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να ανέβουν (με το τρενάκι) στο μεσαιωνικό κάστρο Hohensalzburg, που αποτελεί το βασικότερο αξιοθέατο της
πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα συντηρημένο κάστρο της κεντρικής Ευρώπης του 11ου αιώνα. Είναι το σήμα
κατατεθέν της πόλης και φαίνεται κυριολεκτικά από παντού, εφόσον είναι χτισμένο στα 119 μέτρα, απ’ όπου και μπορείτε να
θαυμάσετε την πόλη από ψηλά, το ποτάμι που τη διασχίζει και την ευρύτερη περιοχή των Άλπεων, με τις χιονισμένες κορυφές.
Μαγευτική η εικόνα! Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΧΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Πρωτεύουσα της Βαυαρίας , το Μόναχο. Θα περιηγηθούμε στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως
είναι η Γλυπτοθήκη , η Παλαιά και η Νέα Πινακοθήκη, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το
Μουσείο της BMW, την 'Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης, την Πλατεία Οντεόν με τα λιοντάρια ,τον καθεδρικό ναό
αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία , την Frauenkirche , όπως επίσης την εντυπωσιακή πλατεία Marienplantz με το υπέροχο Δημαρχείο
να δεσπόζει σε αυτήν. Εκεί στο κέντρο θα ζήσουμε έντονα τον ρυθμό των Χριστουγέννων. Χρειάζονται όλες οι αισθήσεις σας για να
βιώσουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Ζεστό αρωματικό κρασί, στολισμένοι πάγκοι με χειροποίητα δώρα, μπισκότα gigenbread σε
διάφορα σχήματα, αρώματα κανέλλας, γλυκάνισου και αμυγδάλου όπως επίσης κάθε λογής φρέσκο ψημένα λουκάνικα. Τοπικές
μπάντες παίζουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα. Εν συνεχεία, θα δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων
προϊόντων από όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , ελεύθερος χρόνος.

4η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΤΙΡΟΛΟ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τιρόλο, το Ίνσμπρουκ, την πόλη που έχει φιλοξενήσει δύο φορές τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποτελεί πολιτιστικό κέντρο με δικό του πανεπιστήμιο, θέατρο, αρκετά μουσεία και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από άλλες αυστριακές πόλεις. Θα δούμε μεταξύ άλλων την εκκλησία Χόφκιρχε, το ανάκτορο του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του
Θριάμβου, την Χρυσή στέγη. Χρόνος ελεύθερος στη συνέχεια στα 4 χιλιόμετρα από το Ιννσμπρουκ θα συναντήσουμε τον
εντυπωσιακό κρυστάλλινο κόσμο του Σβαρόφσκι. Υπάρχουν εντυπωσιακές αίθουσες με χιλιάδες μικρά κρύσταλλα , ο μεγάλος
κρύσταλλος των 300.000 καρατίων και ο κρυστάλλινος τρούλος με τις 590 έδρες κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο , ελεύθερος χρόνος.

5η ΜΕΡΑ: ΑΛΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ – ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΜΕΡΓΚΟΥΤ – ΒΙΕΝΝΗ
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
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πανέμορφο Bad Ischl, αγαπημένο αυτοκρατορικό θέρετρο από την εποχή των Αψβούργων , που είναι από τα ωραιότερα χωριά της
Αυστρίας. Θα συνεχίσουμε για την μοναδική Βιέννη , με τον υπέροχο στολισμό της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και κατόπιν θα
έχετε χρόνο να θαυμάσετε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές, με τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα,
το Καρουσέλ, το τρενάκι, τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα πάρκ. Στους φαντασμαγορικά στολισμένους
δρόμους συναντάμε χαρούμενες μπάντες, άμαξες με άλογα, άρωμα από ψημένα κάστανα, καβουρδισμένα αμύγδαλα και
ζαχαρωμένα φρούτα, ξύλινους πάγκους με ντόπια προϊόντα και ζεστά ροφήματα, στολισμένους δρόμους, παραμυθένιες
παραστάσεις και σκηνικά που συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης και μας φέρνουν στο νου τη
μαγεία της πρέσβειρας του χριστουγεννιάτικου πνεύματος. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το γνωστό ζεστό κρασί Punch. Χρόνος
ελεύθερος.

6η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης , την κρατική Όπερα της Βιέννης , τα μουσεία
Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης , το Κοινοβούλιο , το νεογοτθικό Δημαρχείο , το Κρατικό Θέατρο κ.α. Αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Σλοβακίας την Μπρατισλάβα .Περιήγηση στην πόλη και το Κάστρο της. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη & Μπρατισλάβα –
Αθήνα με πτήσεις Aegean Airlines
 1 αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο.
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* η 4* στο Γκρατς με
μπουφέ πρωινό
 3 διανυκτερεύσεις στην περιοχή του Σάλτσμπουργκ σε
ξενοδοχείο 3* η 4* με μπουφέ πρωινό
 1 διανυκτέρευση στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό
 Μεταφορές , ξεναγήσεις , περιηγήσεις σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα






Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός.
Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές.
Ενημερωτικά έντυπα.
Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Φόροι αεροδρομίων (155 €).
 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα.
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΝΗΛΙΚΑΣ
ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒ/ΥΝΣΗ
ΜΟΝ/ΝΟΥ

ΠΑΙΔΙ 2-12
ΣΕ EXTRA
ΚΡΕΒΑΤΙ

ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡ.

PRE
CHRISTMAS

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΆ ΑΤΟΜΟ

6 Ημέρες

13/12-18/12

Α3 4018 ATH 16:00 - VIE
17:30 A3 4070 BTS16:00 - ATH 19:15

3* & 4*

345 €

155 €

295

155 €

