Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βελιγράδι
6,7ημ ,Χριστούγεννα
1η ημέρα & 2ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΉΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή περνώντας από Σκόπια, Βελιγράδι και Βουδαπέστη φθάνουμε στην
πανέμορφη πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη μελωδική Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη
Extra Tips : Λόγο του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και να
είστε εφοδιασμένοι με νερό και κάποια ελαφριά snacks .
3η ημέρα ΒΙΕΝΝΗ -ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΉ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΌΛΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα ακολουθήσει η πανοραμική ξενάγηση στη αυτοκρατορική
πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θα περιηγηθούμε στην 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 νεοκλασικό Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την
Εκκλησία του Τάματος, τη φωτίφ Κίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα
θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης ,όπου θα ξεκινήσει η περιπατητική μας ξενάγηση
με τη βοήθεια του αρχηγού μας . Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το
σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα
παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας
και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε την Ελληνική
συνοικία με την ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδος και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό
ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή του εξωτερική πρόσοψη.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό . Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε ένα υπέροχα
βιεννέζικο σνίτσελ και να γλυκαθείτε με μια Sacher Torte σε ένα από τα καλύτερα καφέ της
πόλης το Cafe Central .'Οσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιστρέψετε στα ξενοδοχεία σας με το
λεωφορείο στις 18.00 .
Για το βράδυ σας προτείνουμε να δειπνήσουμε στα κρασοχώρια του Grinzing Στα
υπέροχα και ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από τη
βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, υπέροχα τυριά,
μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα. (Κόστος το άτομο 30€ για τους
ενήλικες και 20€ για τα παιδιά έως 12 ετών)
4ημέρα ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

(Κόστος το άτομο 30€ για τους ενήλικες και 20€ για τα παιδιά έως 12 ετών)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων
λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ (Salzkammergut), που περιβάλλονται από τις πανύψηλες
βουνοκορφές των Άλπεων, με τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια να αντικατοπτρίζονται
στα ήρεμα νερά τους. Εικόνες μοναδικές, σαν να είναι βγαλμένες από την παλέτα ενός
ταλαντούχου ζωγράφου! Θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ,
χτισμένο σε μια απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstattersee), το γραφικό χωριό Σαιντ

