
 

 

 
     

 

Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο   Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α 

ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΙΕΝΝΗ  

ΚΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ – ΝΕUSCHWASTEIN - ΖΕΕΦΕΛΤ  

ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ - ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

    

23/12  &  30/12                                                                                      8ΗΜΕΡΕΣ  

 
1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ  (220χλμ.)  

Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Πάτρα με στάσεις καθ΄οδoν για καφέ. Άφιξη 
στην Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ανκόνα.   
2η ΜΕΡΑ :  ΑΝΚΟΝΑ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (620 χλμ)  
       Άφιξη στην Ανκόνα, και άμεση αναχώρηση για το Ίννσμπρουκ. Στην διαδρομή μικρές στάσεις για καφέ και 
φαγητό. Το βράδυ, θα φθάσουμε στην πανέμορφη Αυστριακή πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.    
3η ΜΕΡΑ :  ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΖΕΕΦΕΛΤ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΥΑΡΙΑΣ(ΝΕUSCHWASTEIN)   
       Πρωινό και περιήγηση στα γραφικά δρομάκια και θαυμάστε την Αψίδα του Θριάμβου, την Χρυσή Σκέπη, τη 
Χοφκίρχε, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την μεσαιωνική συνοικία. Aναχώρηση για το εργοστάσιο με τα 
περίφημα SVAROVSKI. Επίσκεψη και χρόνος ελεύθερος για συμφέρουσες αγορές. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση το 
Ζέεφελτ. Στη διαδρομή θα θαυμάσουμε τοπία μαγευτικής ομορφιάς περνώντας από τα Τυρολέζικα χωριά. Άφιξη 
στο Ζέεφελτ, επίσκεψη στο πανέμορφο χωριό των Άλπεων και χρόνος ελεύθερος στην διάθεση σας.  
       Επόμενη στάση μας το Κάστρο της Βαυαρίας(Neuschwastein) το οποίο άρχισε να χτίζεται το 1864 και 
τελείωσε το 1886, 7 εβδομάδες μετά το θάνατο του Λουδοβίκου ΙΙ. Σήμερα είναι το πιο διάσημο απ’ όλα τα 
κάστρα στην Ευρώπη, με πάνω από 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες όλο το χρόνο. Είναι αφιερωμένο στον Richard 
Wagner και η διακόσμηση του είναι εμπνευσμένη από μυθικούς ιππότες του Μεσαίωνα. Αποτελεί το πιο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των Γερμανικών κάστρων των Ιπποτών από το οποίο ο Ντίσνευ αντέγραψε τα 
παραμύθια του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διαν/ση. 
4η ΜΕΡΑ : ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ -ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ–ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ-ΒΙΕΝΝΗ(495χλμ) 
       Πρωινό και αναχώρηση για Σάλτσμπουργκ. Περιήγηση της πόλης. Οι θαυμάσιοι κήποι και το παλάτι 
Μιραμπέλ, το σπίτι – μουσείο του Μότσαρτ, τα θαυμάσια αρχοντικά και τα στενά χαριτωμένα δρομάκια με τις 
μεσαιωνικές καμάρες είναι εικόνες που εντυπωσιάζουν και τον πιο δύσκολο ταξιδιώτη. Χρόνος ελεύθερος και 
συνεχίζουμε για Βιέννη, αφού διασχίσουμε την επαρχία Σαλτσκαμεργκούτ με τις αμέτρητες και πανέμορφες 
λίμνες που αποτελούσαν τόπο παραθερισμού των Αυστριακών αυτοκρατόρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
5η ΜΕΡΑ :   ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΠΟΛΗΣ   
      Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και του βαλς. Θα δούμε τη 
Ρινγκστράσσε με το εξαίρετο πάρκο, την Όπερα, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο και το 
Θέατρο. Ακολούθως  θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του 
Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια.  Στον ελεύθερο σας χρόνο σας προτείνουμε απογευματινό περίπατο στην 
Κέρτρστράσσε, όπου βρίσκεται ο  μεγαλοπρεπής  Καθεδρικός Ναός του Αγ. Στεφάνου, η Όπερα και το σπίτι του 
Ρήγα Φεραίου. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
6η ΜΕΡΑ :   ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΒΕΝΕΤΙΑ   (615χλμ) 



      Πρωινό και αναχωρούμε για το χωριό Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του αρχιδούκα 
Ροδόλφου, που μετατράπηκε σε εκκλησία και θα γνωρίσουμε την δραματική ιστορία του. Θα διασχίσουμε τα 
όμορφα δάση του Χέλενενταλ, στα οποία ο Μπετόβεν συνήθιζε να κάνει τους περιπάτους του, κατά μήκος του 
ποταμού Σβέχατ. Συνεχίζουμε με την περιήγηση της κοσμοπολίτικης λουτρόπολης του Μπάντεν, η οποία χρωστά 
το όνομά της στα θειούχα νερά που ξεπηδούν από το έδαφος. 
      Αναχώρηση για Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Όσοι από εσάς το επιθυμείτε μεταφορά στο λιμάνι από 
όπου ξεκινάνε τα καραβάκια (€ 25) τα οποία θα μας μεταφέρουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία 
του Αγίου Μάρκου. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία και την πλατεία του Αγίου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, 
τη γέφυρα των στεναγμών, τον πύργο των καμπάνων και του Ωρολογίου. Διανυκτέρευση.   
7η ΜΕΡΑ : ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ (380χλμ.) 
     Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.  
8η ΜΕΡΑ :  ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ (220χλμ.) 

Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για τον τελικό προορισμό μας την Αθήνα με τις βαλίτσες 
γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι.  
 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  599 €                                                                    ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +150 €  
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις,  με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν όπως αναφέρονται 
✓ Τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ( ΑΒ4 ) στο πλοίο  
✓ Διαμονή σε ξενοδοχεία  3* ή  4*  με  πρωινό  
✓ Ημιδιατροφή 5 γεύματα ή δείπνα   
✓ Αρχηγός / συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 
✓ Δημοτικοί φόροι & ασφάλιση  προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης, απώλειες  

αποσκευών. 
 
   ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Είσοδοι σε μουσεία ,  αξιοθέατα, εισιτήρια στο βαποράκι στην Βενετία , ποτά, φιλοδωρήματα και ότι  
αναφέρεται ως προαιρετικό 

 Χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο  εορταστικό δείπνο 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  
• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα της πρωτοχρονιάς 
πραγματοποιείται αντίστροφα.  
• Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν στο Ιννσμπουρκ ή Σαλτσμπουργκ 
 


