
 

 

  

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  σσττηη    
ΒΒΙΙΕΕΝΝΝΝΗΗ  

555   ΜΜΜέέέρρρεεεςςς   
 

Αναχωρήζεις: 23/12, 24/12, 26/12 

 

1η μέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΙΔΝΝΗ 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Απζηξηαθή πξσηεύνπζα πνπ 

κνηάδεη θπξηνιεθηηθά ζαλ λα βγήθε από έλα παξακύζη. Θα ην δηαπηζηώζεηε κε ηελ άθημή ζαο αθνύ 

εδώ ζα ζπλαληήζεηε ην απόιπην Υξηζηνπγελληάηηθν θιίκα!!! Παξαιαβή από ηνπο αληηπξνζώπνπο 

καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

2η μέρα:  ΒΙΔΝΝΗ 

Μεηά ην πξόγεπκα ζα γλσξίζνπκε ηελ πόιε ηεο Βηέλλεο κε ηελ παλνξακηθή μελάγεζε πνπ 

αθνινπζεί. Θα δηαζρίζνπκε ιακπεξνύο δξόκνπο κε ρηιηάδεο ιακπάθηα θαη πνιύρξσκα ζηνιίδηα 

αξρίδνληαο από ηελ πεξίθεκε Ρίλγθζηξαζζε, γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ Όπεξα θαη ηα ρεηκεξηλά 

αλάθηνξα Υόθκπνπξγθ, ην Διιελνπξεπέο Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ηελ αηκνζθαηξηθή 

Βνηίβθηξρε, ην αλάθηνξν Μπειβεληέξε θαη ηνλ κεγαινπξεπέζηαην Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ. Σειεηώλνπκε κε επίζθεςε ζηα αλάθηνξα ηνπ έλκπξνπλ. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη 

απόγεπκα ειεύζεξν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

3η μέρα:  ΒΙΔΝΝΗ 

Πξόγεπκα θαη κέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε λα ιάβεηε κέξνο ζε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηα 

πεξίθεκα Βηελλέδηθα Γάζε. Δθεί ζην Μάγηεξιηλγθ ζα δνύκε ην θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ 

Αςβνύξγσλ, γλσζηό από ηελ ζιηβεξή ηζηνξία ζαλάηνπ ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ θαη ηεο Μαξίαο 

Βεηζέξα. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κνλαζηήξη Υεηιηγθελθξνηηο θαη ζηάζε ζηε γξαθηθή 

ινπηξόπνιε Μπάληελ γλσζηή γηα ηηο ζεξκέο πεγέο ηεο. Αθόκε κπνξείηε λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο 

ζηελ παλέκνξθε Βηέλλε. Πεξπαηήζηε ζηελ παζίγλσζηε εκπνξηθή νδό Μαξίαρηιθεξζηξάζζε κε ηνλ 

ππέξνρν δηάθνζκν θαη ζηελ Πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ, όπνπ ζηήλεηαη ε Υξηζηνπγελληάηηθε αγνξά, 

ελώ κπξνζηά από ην Γεκαξρείν κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ην Παξαδνζηαθό Υξηζηνπγελληάηηθν 

δέληξν, κε ηηο ρηιηάδεο ιακπηόληα θαη ζηνιίδηα. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4η μέρα:  ΒΙΔΝΝΗ 

Πξόγεπκα θαη κέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε λα ιάβεηε κέξνο ζε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ 

πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο, ηελ όκνξθε Μπξαηηζιάβα θαη ην παζίγλσζην εκπνξηθό θέληξν 

Parndorf. Αθόκε κπνξείηε λα απνιαύζεηε ζε ραιαξνύο ξπζκνύο ηε Υξηζηνπγελληάηηθε αηκόζθαηξα 

ηεο αξρνληηθήο Βηέλλεο. Σν βξάδπ απνιαύζηε ην δείπλν ζαο ζε κηα από ηηο παξαδνζηαθέο 

Βηελλέδηθεο ηαβέξλεο ηνπ Γθξίληζηλγθ. 

 
5η μέρα:  ΒΙΔΝΝΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο (γηα ηελ πηήζε πνπ αλαρσξεί ην απόγεπκα). Μεηαθνξά ζην 

αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα θνξησκέλνη κε ηε ρξηζηνπγελληάηηθε 

καγεία ηεο Βηέλλεο. 

 

Περιλαμβάνονηαι: 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βηέλλε-Λάξλαθα. 

  Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 

  Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά.  

  Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο κε πξόγεπκα θαζεκεξηλά. 

  Μεηαθνξέο από θαη πξνο ην μελνδνρείν. 

  Ξελάγεζε ηεο Βηέλλεο κε Διιελόθσλν μελαγό. 

  Τπεξεζίεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο ζηε Βηέλλε. 

  Φ.Π.Α. 



 

 

  

 

 

 

 

Γεν Περιλαμβάνονηαι: 

  Δηζηηήξηα εηζόδνπ ζηα κλεκεία θαη κνπζεία (ε είζνδνο είλαη πξναηξεηηθή) 

  Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα. 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 

  Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 

 

Σιμές ανά άηομο: 
 

Ξενοδοχείο  Καη. Αναχωρήζεις Γίκλινο Μονόκλινο 1ο Παιδί 2ο Παιδί 

ANANAS HOTEL 4* 

23/12 €589 €725 €349 N/A 

24/12 €519 €665 €429 N/A 

26/12 €619 €740 €349 N/A 

IMPERIAL RIDING 
SCHOOL HOTEL 

4* 

23/12 €649 €840 €469 N/A 

24/12 €589 €780 €549 N/A 

26/12 €659 €845 €479 N/A 

HILTON DANUBE 4* 

23/12 €659 €880 €399 €399 

24/12 €609 €820 €459 €459 

26/12 €679 €895 €399 €399 

HILTON VIENNA 5* 

23/12 €699 €945 €399 N/A 

24/12 €659 €895 €459 N/A 

26/12 €719 €965 €399 N/A 

 

 

Πηήζεις με Austrian: 

23/12, 26/12 Λάξλαθα-Βηέλλε   OS 832 16:45 – 19:10 

27/12, 30/12 Βηέλλε  -Λάξλαθα OS 831 10:25 – 14:30 

 

Πηήζεις με Fly Niki: 

24/12/17 Λάξλαθα-Βηέλλε   AB 2185 11:55 – 14:10 

28/12/17 Βηέλλε  -Λάξλαθα AB 2184 16:30 – 20:25 

 

 

Προαιρεηικά: 

● Δθδξνκή ζηε Μπξαηηζιάβα θαη ην εκπνξηθό θέληξν Parndorf €40 ην άηνκν θαη €20 ην παηδί. 

● Δθδξνκή ζηα Βηελλέδηθα δάζε €30 ην άηνκν θαη €20 ην παηδί. 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ κόλν γηα πξνθξαηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα πιεξσζνύλ ζην γξαθείν καο. 

Οη εθδξνκέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν εάλ ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ. 

 

ημανηική ζημείωζη: 

● Δλδέρεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά κε παξνρή όισλ ησλ  

  ππεξεζηώλ.  
 

 


